๑
รายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
-----------------------๑. ที่มา
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๑๓ บัญญัติให ก.พ. มีหนาที่ควบคุม กํากับ
ให มี การปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ยธรรมอย างทั่ วถึ งและจริ งจั ง และข อ ๑๓(๘) บั ญญั ติ ให ก.พ.
ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม
และขาราชการพลเรือน และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี และผูตรวจการแผนดินแลว
เผยแพรใหประชาชนทราบ
๒. ขอเท็จจริง
๒.๑ การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.
สํ านั กงาน ก.พ. ได ดํ าเนิ นโครงการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรฐานทางจริ ยธรรม (ประมวลจริ ยธรรมข าราชการพลเรื อน) ตั้ งแต ป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔–๒๕๕๙ และไดรายงาน ก.พ. เพื่อทราบผลการดําเนินงานของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแลว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
๒.๒.๑ เพื่ อติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม
ขาราชการพลเรือนใน ๓ กลุมเปาหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันผลซึ่งกันและกัน ไดแก
(๑) องคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ (หัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม และกลุมงานคุมครองจริยธรรม)
(๒) ขาราชการพลเรือน
(๓) ประชาชน
๒.๒.๒ เพื่ อนํ าผลและข อเสนอแนะที่ได รั บไปเป นประโยชน ในการวางแผน
การพั ฒนาจริ ยธรรมขององค กรคุ มครองจริ ยธรรมประจํ าส วนราชการและข าราชการพลเรื อน
ได อย างสอดคล องกั บความต องการของประชาชน และเป นส วนหนึ่ งในการปรั บปรุ งประมวล
จริยธรรมในโอกาสตอไป

๒
๒.๓ กลุมเปาหมาย
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการ
พลเรือนในแตละปงบประมาณ มีกลุมเปาหมายในการศึกษา ดังนี้
หัวขอ
จํานวน
กลุมเปาหมาย
ประเภท

๒๕๕๔

๒๕๕๕

ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๑ กลุม

๒ กลุม

๓ กลุม

๒ กลุม

๒ กลุม

๓ กลุม

ขาราชการ
พลเรือน

องคกรคุมครอง
จริยธรรมประจํา
สวนราชการ

องคกรคุมครอง
จริยธรรมประจํา
สวนราชการ

องคกรคุมครอง
จริยธรรมประจํา
สวนราชการ

องคกรคุมครอง
จริยธรรมประจํา
สวนราชการ

องคกรคุมครอง
จริยธรรมประจํา
สวนราชการ

(ประเมิน ผลงาน
ป ๒๕๕๔)

(ประเมิน ผลงาน
ป ๒๕๕๕)

(ประเมิน ผลงาน
ป ๒๕๕๖)

(ประเมิน ผลงาน
ป ๒๕๕๗)

(ประเมิน ผลงาน
ป ๒๕๕๘)

ประชาชน
-

ขาราชการพลเรือน
ประชาชน

ประชาชน
-

๒๕๕๘

๒๕๕๙

ขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือน
ประชาชน

๒.๔ กรอบความคิดในการติดตามประเมินผล
๒.๔.๑ องคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ
(๑) การปฏิ บั ติ ตามบทบาทและอํ านาจหน าที่ ขององค กรคุ มครอง
จริยธรรมประจําสวนราชการ
(๒) ป ญหาอุ ปสรรคในการทํ าหน าที่ ขององค กรคุ มครองจริ ยธรรม
ประจําสวนราชการ
(๓) การสงเสริมจริยธรรมในสวนราชการ
(๔) ขอรองเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๒.๔.๒ ขาราชการพลเรือน
(๑) การรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
(๒) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(๓) การรับรูการสงเสริมจริยธรรมของสวนราชการ
(๔) การแกไขปญหาทางจริยธรรม
๒.๔.๓ ประชาชน
(๑) การรับรูวามีการบังคับใชประมวลจริยธรรม
(๒) ความพึงพอใจตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน
(๓) การดําเนินการเมื่อพบวาขาราชการพลเรือนทุจริตประพฤติมิชอบ

๓
๒.๕ วิธีดําเนินการ
ใชวิธีการใหตอบแบบสอบถามเปนหลัก สวนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณประธานกรรมการ
จริยธรรมและหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเพิ่มเติมดวย
๒.๖ สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
๒.๖.๑ รายงานผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมขององค ก ร
คุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ (ป ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
(๑) การปฏิบัติตามบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรคุมครอง
จริยธรรมประจําสวนราชการ
การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครอง
จริยธรรมเพื่อใหเกิดการบังคับใชประมวลจริยธรรมยังทําหนาที่ไดไมเต็มที่ และพบวาหัวหนา
สวนราชการมีผลการดําเนินการที่ชัดเจนมากกวาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครอง
จริยธรรม
(๒) ปญหาอุปสรรคในการทําหนาที่ขององคกรคุมครองจริยธรรม
ประจําสวนราชการ มีดังนี้
หัวหนาสวนราชการ
 ผูบริหารใหการสนับสนุนภารกิจ
ดานจริยธรรมนอยหรือไมเต็มที่
 มีการโยกยาย สับเปลี่ยนหัวหนา
ส วนราชการทํ าให ขาดความ
ตอเนื่องในเชิงนโยบาย
 ขาดการกํ าหนดบทบาทหน าที่ ที่
ส นั บ ส นุ น ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จริยธรรมและหัวหนาสวนราชการ
ปฏิบัติงานรวมกัน

คณะกรรมการจริยธรรม
 ส ว นราชการไม ไ ด ดํ า เนิ น การให
มีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
 การจั ดประชุ มคณะกรรมการ
จริ ยธรรมไมต อเนื่ องส วนใหญ ประชุ ม
เพียงปละ ๑-๒ ครั้ง
 ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ค ล เ พื่ อ เ ป น
คณะกรรมการจริยธรรมกระทําไดยากมี
ขั้นตอนที่ใชเวลา
 คณะกรรมการจริยธรรมยังไมเขาใจ
บทบาทและอํานาจหนาที่ในการทํางาน

กลุมงานคุมครองจริยธรรม
 ไม มี การกํ าหนดโครงสร างและ
อัตรากําลังที่ชัดเจน
 ขาดงบประมาณและอัตรากําลัง
 เจ าห น าที่ ขาดคว ามรู แล ะ
ประสบการณในการทํางาน

(๓) สวนราชการมีการสงเสริมจริยธรรมในระดับมาก โดยเฉพาะเปน
กิจกรรมดานการสรางเสริมความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การยกยอง
ขาราชการผูปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมและการรณรงคเผยแพรจริยธรรมในสื่อตางๆ
(๔) ข อร องเรี ยนเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมข า ราชการ มี ส วนราชการ
เปนจํานวนรอยละ ๓๔-๓๘ ของสวนราชการที่เปนหนวยตัวอยาง ในชวงการติดตามผล ๓ ป

๔
(ป ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ที่รายงานขอรองเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม โดยประเด็นขอรองเรียนที่สําคัญ
ไดแก
(๔.๑) การไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา
แกราชการ
(๔.๒) การจงใจฝาฝน หลีกเลี่ยงละเวนกฎ ขอบังคับและระเบียบของ
ทางราชการ
(๔.๓) การแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน โอนยายทีไ่ มเปนธรรม
(๔.๔) การใช ทรั พย สิ น เวลาหรื อทรั พยากรของทางราชการไปเพื่ อ
ประโยชนสวนตนหรือผูอื่น
๒.๖.๒ รายงานการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน
(ป ๒๕๕๔, ๒๕๕๖, ๒๕๕๘ ,๒๕๕๙)
(๑) การรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
(๑.๑) ขาราชการพลเรือนรับรูวาตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เพิ่มขึ้นตามลําดับ
(๑.๒) ข า ราชการพลเรื อ นส ว นใหญ รั บ รู ผู มี ห น า ที่ ส ง เสริ ม
จริยธรรมวาเปนผู บังคับบัญชาและหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนกลไกตามสายการบั งคับบัญชา
มากกวา คณะกรรมการจริ ยธรรม และกลุมงานคุมครองจริยธรรม และสวนใหญรั บรูประมวล
จริ ยธรรมดวยการศึ กษาดวยตนเองรองลงมารับรู จากผู บั งคั บบั ญชาและหัวหน าสวนราชการ
ตามลําดับ
(๑.๓) ดานความรูความเขาใจสาระตามประมวลจริยธรรม พบวา
ขาราชการพลเรือนสวนใหญมีความรูในระดับที่ยอมรับได (มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่พึงปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติไดอยางถูกตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของขอคําถามเปนจํานวนรอยละ ๘๐
ขึ้นไป) แตยังตองเสริมสรางความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะกรณีศึกษาตางๆ
เพื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝนจริยธรรมและวินัย
(๒) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(๒.๑) จริยธรรมที่ขาราชการพลเรือนสวนใหญเห็นวามีความสําคัญ
ตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ ไดแก
 การมีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่และเสียสละ
 การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง

๕
 การยึดถือประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตน
(๒.๒) ขาราชการพลเรือนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติ
หนาที่อยางมีจริยธรรมของขาราชการพลเรือนดวยกันเอง
(๓) การรับรูการสงเสริมจริยธรรมของสวนราชการ
ขาราชการพลเรือนส วนใหญรั บรู วาส วนราชการมี การส งเสริ ม
จริ ยธรรมในระดั บที่ เพิ่ มขึ้ น โดยเห็ นว าเป นกิ จกรรมในด านการพั ฒนากระบวนงานมากกว า
การเปลี่ ยนแปลงในเชิ งจิ ตสํ านึ ก อาทิ การกําหนดวิ ธี การปฏิ บั ติ งานที่ โปร งใสเพื่ อลดการใช
ดุลพินิจ เชน การจัดซื้อจัดจาง การใหบริการขอมูลขาวสาร และการมีขั้นตอนการพิจารณา
รองเรียน การสอบสวนและการลงโทษผูกระทําผิดที่รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม เปนตน
(๔) การแกไขปญหาทางจริยธรรม
เมื่อพบปญหาทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขาราชการพลเรือน
สวนใหญ ใช วิธี การปรึกษาหารือกับผูบั งคั บบั ญชามากที่สุ ด รองลงมาเปนการปรึกษาหารือกั บ
เพื่อนรวมงานและปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย ตามลําดับ
๒.๖.๓ รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมทาง
จริยธรรมขาราชการพลเรือน (ป ๒๕๕๖,๒๕๕๗,๒๕๕๙)
(๑) การรับรูวามีการบังคับใชประมวลจริยธรรม
(๑.๑) ประชาชนส วนใหญ ยั งไม รั บรู ว ามี การบั งคั บใช ประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
(๑.๒) ชองทางการเผยแพรประมวลจริยธรรมที่ประชาชนตองการ
ใหมีเพิ่มขึ้น ไดแก สื่อโทรทัศน สื่ออินเทอรเน็ต และโซเชียลมีเดียตางๆ
(๒) ความพึงพอใจตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน
(๒.๑) ประชาชนมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
อยางมีคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการพลเรือนในระดับปานกลาง
(๒.๒) ประชาชนสวนใหญรับรูพฤติกรรมทางบวกของขาราชการ
พลเรือนดวยตนเองมากที่สุด โดยเฉพาะการใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว สุภาพ เปนมิตร
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน
ถูกตอง สวนพฤติกรรมทางลบสวนใหญรับรูจากบุคคลอื่นหรือสื่ออื่นๆ อาทิ การเรียกรับสินบน
การนําทรัพยสิน เวลา บุคลากรของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว เปนตน
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(๓) การดําเนินการเมื่อพบขาราชการพลเรือนทุจริตประพฤติมิชอบ
ประชาชนเมื่อพบเห็นขาราชการทุจริตจะใชวิธีบอกหรือเลาตอให
ผูอื่นฟงมากที่สุด รองลงมาจะแจงเจาหนาที่ของสวนราชการ อยางไรก็ดีบางสวนไมรูวาจะแจง
หน วยงานใดและบางส วนวางเฉย เมื่ อรวมจํ านวนผู ที่ ใช วิ ธี การบอกเล าต อ ผู ที่ ไม รู ว าจะแจ ง
หนวยงานใดและผูที่วางเฉย พบวามีจํานวนคอนขางมาก (ป ๒๕๕๙ มีจํานวนรอยละ ๘๕.๐๑ ของ
จํานวนประชาชนที่ใหขอมูลทั้งหมด)
๒.๖.๔ ขอเสนอแนะในการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
องคกรคุมครองจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน

ประชาชน

 ใหมีการลงโทษทางวินัยอยาง
ควรจัดทํายุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับ  ควรปลูกฝงคานิยมความมีคุณธรรม
 การมีแบบอยางในการปฏิบัติตนที่ดี
การสงเสริมจริยธรรม
เครงครัด
 เพื่ อให ทุ กส วนราชการนํ าไปเป น  ใหมีการลงโทษทางวินัยอยางเครงครัด  ปลูกฝงคานิยมการมีคุณธรรม
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและ  ประชาสัมพันธเผยแพรประมวล
 สงเสริมใหประชาชน
เปนตัวชี้วัดประจําป
จริยธรรมใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวาง ตรวจสอบการกระทําผิด
 รวบรวมกิ จ กรรมการส ง เสริ ม  มี องค ก รคุ มครองข า ราชการมิ ใ ห ถู ก  จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
จริ ย ธรรมของส ว นราชการต า งๆ กลั่นแกลง
ใหเปนขอบังคับ
เผยแพร ให แกสวนราชการอื่ นใชเป น
แนวทางดําเนินการ
 ควรกํ า หนดให มี ก ารบั ง คั บ ใช
ประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ใหแกทุกกระทรวง
 จั ด ให มี ก ารประชุ ม สร า งความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ให แ ก คณะกรรมการจริ ย ธรรมและ
กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมอย า ง
สม่ําเสมอ
 ควรกําหนดแบบประเมินจริยธรรม
เพื่ อ ใช ใ นกระบวนการบริ ห ารงาน
บุคคล
หมายเหตุ ประมวลขอเสนอแนะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


๓. การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.ในระยะตอไป
๓.๑ สงเสริมบทบาทของผูบังคับบัญชาใหเดนชัดในการทําหนาที่สงเสริมจริยธรรม
ขาราชการและการเปนแบบอยางที่ดี
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๓.๒ เสริ ม สร างศั ก ยภาพของกลไกคุ ม ครองจริ ย ธรรม โดยเฉพาะบทบาทของ
คณะกรรมการจริยธรรมโดยใหมีการกําหนดวาระงานที่ชัดเจน มีการจัดทําคูมือและเครื่องมือ
สนับสนุนการดําเนินงาน และสงเสริมความสามารถในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางจริยธรรม
๓.๓ การเสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจประมวลจริ ย ธรรมแก ข า ราชการด ว ย
สื่อการเรียนรูดวยตนเอง เสริมสรางแรงจูงใจใหขาราชการตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติตน
อย างมี จ ริ ย ธรรมและการรั ก ษาวิ นั ยเพื่ อ ประโยชน ของส วนรวมและประเทศชาติ จั ด ให มี
การทดสอบความรู เกี่ ยวกั บประมวลจริ ยธรรมเป นระยะเพื่ อทบทวนและเป นแนวทางป องกั น
การกระทําผิด
๓.๔ รณรงคเผยแพรประมวลจริยธรรมใหเขาถึงประชาชน และมีแนวทางสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
------------------------

๘

๙

๑๐

