
๑ 

รายงานการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ 
------------------------ 

๑.  ที่มา 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๑๓  บัญญัติให ก.พ. มีหนาที่ควบคุม กํากับ

ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและจริงจัง และขอ ๑๓(๘) บัญญัติให ก.พ.  

ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม

และขาราชการพลเรือน และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี และผูตรวจการแผนดินแลว

เผยแพรใหประชาชนทราบ 

๒. ขอเท็จจริง 

  ๒.๑  การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. 

   สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม (ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.             

๒๕๕๔–๒๕๕๙  และไดรายงาน ก.พ. เพื่อทราบผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖        

ไปแลว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖    

  ๒.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 

          ๒.๒.๑  เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนใน ๓ กลุมเปาหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันผลซึ่งกันและกัน ไดแก 

                                (๑)  องคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ (หัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการจริยธรรม และกลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

                                (๒)  ขาราชการพลเรือน 

                               (๓)  ประชาชน 

   ๒.๒.๒  เพื่อนําผลและขอเสนอแนะที่ไดรับไปเปนประโยชนในการวางแผน   

การพัฒนาจริยธรรมขององคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการและขาราชการพลเรือน       

ไดอยางสอดคลองกับความตองการของประชาชน และเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงประมวล

จริยธรรมในโอกาสตอไป 

 

 



๒ 

  ๒.๓ กลุมเปาหมาย   

   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการ    

พลเรือนในแตละปงบประมาณ มีกลุมเปาหมายในการศึกษา ดังนี้ 
 

หัวขอ ปงบประมาณ พ.ศ. 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จํานวน

กลุมเปาหมาย 
๑ กลุม ๒ กลุม ๓ กลุม ๒ กลุม ๒ กลุม ๓ กลุม 

ประเภท       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 ขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือน 

  - ประชาชน - - ประชาชน 
 
 

  ๒.๔  กรอบความคิดในการติดตามประเมินผล 

   ๒.๔.๑   องคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ 

      (๑)  การปฏิบัติตามบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรคุมครอง

จริยธรรมประจําสวนราชการ 

     (๒)  ปญหาอุปสรรคในการทําหนาที่ขององคกรคุมครองจริยธรรม

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   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกร

คุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ (ป ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

     (๑) การปฏิบัติตามบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรคุมครอง

จริยธรรมประจําสวนราชการ 

                                         การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครอง

จริยธรรมเพื่อใหเกิดการบังคับใชประมวลจริยธรรมยังทําหนาที่ไดไมเต็มที่ และพบวาหัวหนา

สวนราชการมีผลการดําเนินการที่ชัดเจนมากกวาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

           (๒)  ปญหาอุปสรรคในการทําหนาที่ขององคกรคุมครองจริยธรรม

ประจําสวนราชการ มีดังนี้ 

หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

  ผูบริหารใหการสนับสนุนภารกิจ
ดานจริยธรรมนอยหรือไมเต็มที่ 
 มีการโยกยาย สับเปลี่ยนหัวหนา
ส วนราชการทํ า ให ขาดความ
ตอเนื่องในเชิงนโยบาย 
 ขาดการกําหนดบทบาทหนาที่ที่
ส นั บ ส นุ น ใ ห คณ ะ กร ร มก า ร
จริยธรรมและหัวหนาสวนราชการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 
 

 สวนราชการไม ไดดํ าเนินการให       
มีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  
 การจั ดประชุ มคณะกรรมการ
จริยธรรมไมตอเนื่องสวนใหญประชุม
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  

 ไมมีการกําหนดโครงสรางและ
อัตรากําลังที่ชัดเจน  
 ขาดงบประมาณและอัตรากําลัง 
 เ จ า หน าที่ ข าดคว ามรู แ ล ะ
ประสบการณในการทํางาน 

 

    (๓) สวนราชการมีการสงเสริมจริยธรรมในระดับมาก โดยเฉพาะเปน

กิจกรรมดานการสรางเสริมความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การยกยอง

ขาราชการผูปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมและการรณรงคเผยแพรจริยธรรมในสื่อตางๆ  

    (๔) ขอรองเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมขาราชการ  มีสวนราชการ       

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 โอนยายทีไ่มเปนธรรม 

(๔.๔) การใชทรัพยสิน เวลาหรือทรัพยากรของทางราชการไปเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 

    ๒.๖.๒  รายงานการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน    

(ป ๒๕๕๔, ๒๕๕๖, ๒๕๕๘ ,๒๕๕๙) 

             (๑)   การรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 

          (๑.๑) ขาราชการพลเรือนรับรูวาตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

เพิ่มขึ้นตามลําดับ 

                  (๑.๒) ขาราชการพลเรือนสวนใหญรับรูผูมีหนาที่สงเสริม

จริยธรรมวาเปนผูบังคับบัญชาและหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนกลไกตามสายการบังคับบัญชา

มากกวา คณะกรรมการจริยธรรม และกลุมงานคุมครองจริยธรรม และสวนใหญรับรูประมวล

จริยธรรมดวยการศึกษาดวยตนเองรองลงมารับรูจากผูบังคับบัญชาและหัวหนาสวนราชการ 

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 

            ขาราชการพลเรือนสวนใหญรับรูวาสวนราชการมีการสงเสริม

จริยธรรมในระดับที่เพิ่มขึ้น  โดยเห็นวาเปนกิจกรรมในดานการพัฒนากระบวนงานมากกวา      

การเปลี่ยนแปลงในเชิงจิตสํานึก อาทิ  การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเพื่อลดการใช

ดุลพินิจ เชน การจัดซื้อจัดจาง การใหบริการขอมูลขาวสาร  และการมีขั้นตอนการพิจารณา

รองเรียน การสอบสวนและการลงโทษผูกระทําผิดที่รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม เปนตน 

    (๔)  การแกไขปญหาทางจริยธรรม  

                   เมื่อพบปญหาทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขาราชการพลเรือน 

สวนใหญใชวิธีการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชามากที่สุด รองลงมาเปนการปรึกษาหารือกับ    

เพื่อนรวมงานและปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย ตามลําดับ 

   ๒.๖.๓  รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมทาง

จริยธรรมขาราชการพลเรือน (ป ๒๕๕๖,๒๕๕๗,๒๕๕๙) 

     (๑) การรับรูวามีการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

                     (๑.๑) ประชาชนสวนใหญยังไมรับรูวามีการบังคับใชประมวล

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

หนวยงานใดและบางสวนวางเฉย เมื่อรวมจํานวนผูที่ใชวิธีการบอกเลาตอ ผูที่ไมรูวาจะแจง

หนวยงานใดและผูที่วางเฉย พบวามีจํานวนคอนขางมาก (ป ๒๕๕๙ มีจํานวนรอยละ ๘๕.๐๑ ของ

จํานวนประชาชนที่ใหขอมูลทั้งหมด)     

   ๒.๖.๔ ขอเสนอแนะในการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 

องคกรคุมครองจริยธรรม ขาราชการพลเรือน ประชาชน 

 ควรจัดทํายุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับ
การสงเสริมจริยธรรม 

 เพื่อใหทุกสวนราชการนําไปเปน
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
เปนตัวชี้วัดประจําป 
 รวบรวมกิจกรรมการส งเสริ ม
จริ ยธรรมของส วนราชการต างๆ 
เผยแพรใหแกสวนราชการอื่นใชเปน
แนวทางดําเนินการ 
 ควรกํ าหนดให มี การบั งคับใช
ประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ใหแกทุกกระทรวง 
 จัดใหมีการประชุมสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ใหแกคณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุ มงานคุ มครองจริยธรรมอย าง
สม่ําเสมอ 
 ควรกําหนดแบบประเมินจริยธรรม
เพื่อใช ในกระบวนการบริหารงาน
บุคคล 

  ควรปลูกฝงคานิยมความมีคุณธรรม 
  การมีแบบอยางในการปฏิบัติตนที่ดี 
  ใหมีการลงโทษทางวินัยอยางเครงครัด 

  ประชาสัมพันธเผยแพรประมวล
จริยธรรมใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวาง 
 มีองคกรคุมครองขาราชการมิใหถูก
กลั่นแกลง 

 ใหมีการลงโทษทางวินัยอยาง
เครงครัด 

 ปลูกฝงคานิยมการมีคุณธรรม 
 สงเสริมใหประชาชน
ตรวจสอบการกระทําผิด 
 จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ใหเปนขอบังคับ 

  

หมายเหตุ   ประมวลขอเสนอแนะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.ในระยะตอไป 

๓.๑   สงเสริมบทบาทของผูบังคับบัญชาใหเดนชัดในการทําหนาที่สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการและการเปนแบบอยางที่ดี 
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๓.๒ เสริมสรางศักยภาพของกลไกคุมครองจริยธรรม โดยเฉพาะบทบาทของ

คณะกรรมการจริยธรรมโดยใหมีการกําหนดวาระงานที่ชัดเจน มีการจัดทําคูมือและเครื่องมือ

สนับสนุนการดําเนินงาน และสงเสริมความสามารถในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางจริยธรรม 

๓.๓ การเสริมสรางความรูความเขาใจประมวลจริยธรรมแกขาราชการดวย           

สื่อการเรียนรูดวยตนเอง เสริมสรางแรงจูงใจใหขาราชการตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติตน

อยางมีจริยธรรมและการรักษาวินัยเพื่อประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ  จัดใหมี           

การทดสอบความรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมเปนระยะเพื่อทบทวนและเปนแนวทางปองกัน       

การกระทําผิด 

๓.๔ รณรงคเผยแพรประมวลจริยธรรมใหเขาถึงประชาชน และมีแนวทางสนับสนุน

การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
 

 

------------------------ 
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