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คํานํา 

 ประมวลจ ริ ยธรรมข า ร าชการพล เ รื อน  ข อ  13  บัญ ญัติ ให  ก .พ .  
มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและจริงจัง 
โดยรวมถึงใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีของหัวหนา 
สวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและขาราชการพลเรือนและจัดทํารายงานประจําป
เสนอคณะรัฐมนตรี และผูตรวจการแผนดินแลวเผยแพรใหประชาชนทราบ  
 เพื่อเปนการติดตามผลการ ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
สวนราชการ ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. โดยความรวมมือกับศูนยสํารวจ
ความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดดําเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ 
ไดแก หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
การประเมินผลสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน รวมถึงการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการพลเรือน เพื่อศึกษา
วิเคราะหผลการดําเนินงานและสถานการณทางจริยธรรมในราชการพลเรือน  รวมท้ัง
การตรวจสอบและยืนยันผลโดยภาคประชาชน อันจะเปนประโยชนตอการวางแผน  
การพัฒนาจริยธรรมใหแกองคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการและขาราชการ
พลเรือนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและตรงตามความตองการ 
ของประชาชน  
 ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับนี้  
จะเปนสวนสําคัญใหสวนราชการ ขาราชการพลเรือน ประชาชนและภาคสวนตางๆ  
ในสังคมไดรับทราบเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ ความกาวหนาของ 
การดําเนินการและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนชองทางในการสื่อสารและ รับฟง
ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมขาราชการพลเรือนใหเปนที่เช่ือถือและไววางใจของประชาชน 
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สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน            
เพื่อใหสอดคลองตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
เปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อใหขาราชการใชอํานาจหนาที่ที่ อยู 
ภายใตความรับผิดชอบอยางมีคุณธรรม โดยปฏิบัติในการอันพึงทําเพื่อนําประโยชนแก
สวนรวมและตนเอง และเปนผูมีศีลธรรมโดยปฏิบัติในการอันพึงเวนเพราะเปนโทษแก
สวนรวมและตนเอง ประกอบกับเปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีจริยธรรมและจรรยาที่ดี
งามสมกับความเปนขาราชการโดยมีแนวทางปฏิบัติจํานวน 10 หมวดใหญ 41 ขอยอย 
และมีจรรยาขาราชการพลเรือนและการรักษาวินัยขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปนสวนหน่ึงที่กําหนดเปนกรอบมาตรฐานทาง
จริยธรรมของขาราชการพลเรือนดวย 
 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 กําหนดใหมีองคกรคุมครอง
จริยธรรม ประกอบดวย ก.พ. หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมประจํา 
สวนราชการ และกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อเปนกลไกในการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรมที่กําหนด โดยขอ  13 กําหนดให ก.พ. มีหนาที่
ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและจริงจังและในขอ 13 (8) 
ให ก.พ. มีหนาท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีของหัวหนา  
สวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และขาราชการ โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอ
คณะรัฐมนตรีและผูตรวจการแผนดิน และนําเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. โดยความรวมมือกับศูนยสํารวจความคิดเห็น 
“นิดาโพล”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดดําเนินโครงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคกรคุมครอง
จริยธรรมประจําสวนราชการ (หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม) สถานการณทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน รวมท้ัง
การตรวจสอบและยืนยันผลโดยภาคประชาชน 
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จากการท่ีปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในการสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินใหมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยเนนใหมีการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกของการ 
เปนขาราชการท่ีซื่อสัตย สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับความตื่นตัวของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
ภาครัฐเพื่อใหใชอํานาจท่ีมีอยูเอ้ือประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง ดังนั้น การดําเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการ  
พลเรือนในครั้งนี้ จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการสอบทานการดําเนินงานอยาง 
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสวนราชการที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะ
รวมกับการศึกษาปญหาและความคาดหวังจากประชาชนอันจะนําไปสูการวางแผนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหสอดคลองกับประเด็นทางจริยธรรมและ
ความตองการของประชาชนตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค 
 

 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนขององคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ (หัวหนา 
สวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

 เพื่อติดตามประเมินผลสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน
ในปจจุบันในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนภายหลังเมื่อ  
มีการบังคับใชมาตรฐานทางจริยธรรมแลว 

 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของขาราชการพลเรือน เพื่อสะทอนและตรวจสอบยืนยันผลอันเนื่องจากการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของสวนราชการและขาราชการที่ผานมา 

 เพื่อใหสามารถนําผลและขอเสนอแนะท่ีไดรับไปใชประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาจริยธรรมขององคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการและ
ขาราชการไดอยางสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
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นิยามศัพท  
 

 ขาราชการพลเรือน หมายถึง ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการ 
พลเรือนท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
 องคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ หมายถึง องคกรคุมครอง
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนที่กําหนดในขอ 14 ขอ 16 และ 
ขอ 17 ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการ และกลุมงาน
คุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ  
 มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน หมายถึง องคประกอบท่ี
กําหนดข้ึนเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือนที่ประกอบดวยกัน  
3 สวน คือ (1) จรรยาขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 หมวด 5 มาตรา 78 - 79 (2) ประมวลจริยธรรมขาราชการ ฉบับลง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เลม 126 ตอนพิเศษ 162 ง 
หนา 73 - หนา 86 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
และ (3) วินัยขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 จริยธรรมของขาราชการ หมายถึง พฤติกรรมทางจริยธรรมของขาราชการ
พลเรือนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนในขอ 3 ถึง ขอ 12 
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 การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช
แบบประ เมินและแบบสํ ารวจ เ พ่ือการ ติดตามและสอบถามความ คิด เห็น            
(Survey Research)  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี มีดังนี้ 

 องคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ (หัวหนาสวนราชการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และกลุมงานคุมครองจริยธรรม) จํานวน 214 สวนราชการ 
(138 กรม 76 จังหวัด) โดยเก็บรวบรวมขอมูลไดจํานวน 184 สวนราชการ (126 กรม 
58 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 85.98 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวนประชากรเทากับ 365,703 คน1    
ซึ่งไดรับการสุมตัวอยางใหเปนตัวแทนจํานวน 4,423 หนวยตัวอยาง โดยใหมีการ
กระจายตามประเภทตําแหนงและระดับ ในทุกกรมและทุกกระทรวง โดยใชเทคนิคการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi- stage Random Sampling) ดังนี ้

 
 สํานักงาน ก.พ., รายงาน “กําลังคนภาครัฐ 2557 ขาราชการพลเรือนสามัญ”, 2558. 

ระเบียบวิธีศึกษา 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
กรม 138 126
จังหวัด 76 58
รวม 214 184

138 126 
76 58 

214 
184 

0
50

100
150
200
250
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ขั้นที่ 1 สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
กําหนดหนวยงานเปนช้ันภูมิ (Stratum) ไดแก สวนราชการในสังกัดบริหารราชการ
สวนกลาง และสวนภูมิภาค 

ขั้นที่ 2 การสุมตัวอยางจะแบงออกเปน 2 สวน ตามช้ันภูมิในขั้นที่ 1 ดังนี้ 
1) ราชการบริหารสวนกลาง สุมเก็บขอมูลจากทุกกรม รวมจํานวน

ตัวอยางในสังกัดสวนกลางจํานวน 2,288 ตัวอยาง 
2) ราชการบริหารสวนภูมิ ภาค  ใชการสุ มตั วอย า งแบบแบ ง 

ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) แบงออกเปน 4 ภาค ไดแก ภาคกลาง (รวม 
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
และสุมจังหวัดดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เพื่อให
ไดตัวอยางภาคละ 5 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 20 จังหวัด  โดยสุมเก็บตัวอยางจาก 
ทุกหนวยงานในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดนั้น รวมจํานวนตัวอยางใน
สังกัดภูมิภาค 2,135 ตัวอยาง จังหวัดที่เก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี ้ไดแก 
 

ภาคกลาง 
กาญจนบุร ี นนทบุรี สมุทรปราการ อางทอง ชลบุร ี

ภาคเหนือ 
เชียงใหม นาน ตาก นครสวรรค อุตรดิตถ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแกน ชัยภูม ิ นครพนม รอยเอ็ด อุดรธาน ี

ภาคใต 
กระบ่ี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง สงขลา 

 

ขั้นที่ 3 สุมขาราชการพลเรือน ใหกระจายในทุกประเภทตําแหนงและระดับ 
ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ไดแก 1) ตําแหนงประเภท
บริหาร 2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ 3) ตําแหนงประเภทวิชาการ และ 4) ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป 
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จํานวนขาราชการพลเรือนที่ตอบแบบประเมินจําแนกตามกระทรวงท่ีสังกัด 

กระทรวง จํานวนที่ตอบกลับ รวม สวนกลาง สวนภูมภิาค 
1. สํานักนายกรัฐมนตรี  270 40 310 
2. กระทรวงการคลัง 193 112 305 
3. กระทรวงการตางประเทศ  0 0 0 
4. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 34 23 57 
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 
98 103 201 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 247 408 655 
7. กระทรวงคมนาคม 136 82 218 
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
149 61 210 

9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

47 56 103 

10. กระทรวงพลังงาน 79 58 137 
11. กระทรวงพาณิชย 132 78 210 
12. กระทรวงมหาดไทย 104 504 608 
13. กระทรวงยุติธรรม 162 141 303 
14. กระทรวงแรงงาน 90 227 317 
15. กระทรวงวัฒนธรรม 71 75 146 
16. กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
52 0 52 

17. กระทรวงศึกษาธิการ 78 0 78 
18. กระทรวงสาธารณสุข 168 30 198 
19. กระทรวงอุตสาหกรรม 78 59 137 
20. สวนราชการไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีฯ 
98 78 176 

ไมระบุ 2 0 2 
รวม 2,288 2,135 4,423 
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 ประชาชน เปนการสุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการจากสวนราชการ 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจากทุกภาคและในทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น  2,782 
ตัวอยาง ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาค
ตะวันตก) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 องคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใหผูที่ไดรับมอบหมายในกลุมงานคุมครองจริยธรรมในสังกัดสวนราชการระดับกรม 
จังหวัดและในศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเปนผูตอบแบบประเมินฯ  

 ขาราชการพลเรือนในสังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค  ใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใหขาราชการพลเรือนท่ีไดรับการสุมตัวอยางตอบแบบประเมินฯ  

 ประชาชนผู มารับบริการจากสวนราชการทั้ ง ในสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมสัมภาษณทางโทรศัพทจาก 
ทุกจังหวัดจํานวน 2,536 คน และการสัมภาษณแบบเผชิญหนาจาก 8 จังหวัด จํานวน 
246 คน  

 

เครื่องมือในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลรวม 3 แบบ ไดแก 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกร
คุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ 

 แบบประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน 
 แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

ขาราชการพลเรือน 
เคร่ืองมือดังกลาวไดผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการหา 

ค าดั ชนี ความสอดคล องระหว า งข อคํ าถามกับวั ตถุประสงค ของการวิ จั ย            
(Item Objective Congruence Index : IOC) และคาสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
(Coefficient of Reliability) ซึ่งทดสอบแลววาสามารถนําเครื่องมือไปใชในการศึกษา
ครั้งนี้ได 
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เกณฑการแปลผลขอมูล 
 เกณฑในการแปลผลขอมูลในครั้งนี้ มีดังนี้ 
 

 คาเฉลี่ย x  ที่ไดจากการประเมินดวยมาตรประเมินคา (Likert Scale)  
5  ระดับ  

คาเฉลี่ย แปลผล 
1.00 -  1.50 นอยที่สุด 
1.51 -  2.50 นอย 
2.51 -  3.50 ปานกลาง 
3.51 -  4.50 มาก 
4.51 -  5.00 มากที่สุด 

 เกณฑคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 10 คะแนน 
ชวงคะแนน แปลผล 
1.00 -  2.79 นอยที่สุด 
2.80 -  4.59 นอย 
4.60 -  6.39 ปานกลาง 
6.40 -  8.19 มาก 
8.20 - 10.00 มากที่สุด 
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            การนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกร
คุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการในครั้งน้ีเปนการติดตามผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะไดนําเสนอผลตามลําดับ  ดังนี้ 
  1. ขอมูลทั่วไป 
  2. การปฏิบัติตามบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรคุมครองจริยธรรม 
  3. บทบาทของสวนราชการในการสงเสริมจริยธรรม 
  4. การดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียน 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 1.1 สวนราชการที่ตอบแบบประเมิน 
  

 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากสวนราชการในการตอบแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการจาก
จํานวน 214 สวนราชการ (138 กรม 76 จังหวัด) มีสวนราชการท่ีตอบแบบประเมินฯ 
กลับมาเปนจํานวน 184 สวนราชการ (126 กรม 58 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 85.98 
 
 

 1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

 

สวนที่ 1 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ขององคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ 

(จํานวน/รอยละ) 
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 77  (49  28 )  41.85 

   
107  (77  30 )  58.15  

 
 

  
 

 
 

  
49     1-2  

  63.26  
  10-12   2   4.08 

 
 

 28   1-2  
  75.00  

  
 
 
 
  

( / ) 
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 1.3 ประเด็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
 

ประเด็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในภาพรวมตามการรายงานของ 
สวนราชการ 76 สวนราชการ (49 กรม 27 จังหวัด) เรียงลําดับจากมากไปนอย มีดังนี ้

 
ประเด็นที่ไดจากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสวนใหญเปนการประชุม 

เพื่อรับทราบการรายงานผลการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม การพิจารณา/ทบทวน
ยุทธศาสตรหรือแผนงานโครงการประจําป และการใหความเห็นชอบกิจกรรมหรือโครงการ
สงเสริมจริยธรรม ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (จํานวน) 
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 1.4 การจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
 

 
 

สวนราชการท่ีมีคําสั่งจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมแลว มีจํานวน 161 
 สวนราชการ (113 กรม 48 จังหวัด) คิดเปนรอยละ  87.50 จากจํานวน 184 
 สวนราชการท่ีรายงานผลมา 

 

 1.5 ความเพียงพอของอัตรากําลัง 
 

  

 สวนราชการที่แจงวามีอัตรากําลังเพียงพอตอภาระงานในปจจุบัน มี 48  
สวนราชการ (28 กรม 20 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 26.09 มีจํานวน 125 สวนราชการ 
(90 กรม 35 จังหวัด) ที่แจงวามีอัตรากําลังในกลุมงานคุมครองจริยธรรมไมเพียงพอ 
ตอภาระงานในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 67.93 สําหรับสวนราชการที่แจงการจัด
อัตรากําลังของกลุมงานคุมครองจริยธรรมใหปฏิบัติหนาที่แบบเต็มเวลาและเปนจํานวน
ที่เพียงพอ พบวาในสวนราชการระดับกรม มีอัตราเฉลี่ย ระหวางขาราชการ : พนักงาน
ราชการ : ลูกจาง เทากับ 3 : 2 : 3 สําหรับสวนราชการระดับจังหวัดมีอัตราเฉลี่ยเปน
สัดสวนเทากับ 3 : 2 : 2 ตามลําดับ   
 
 

(จํานวน/รอยละ) 

(จํานวน/รอยละ) 
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 1.6 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 
 

 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 สวนราชการสวนใหญไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณดําเนินงานดานจริยธรรม จํานวน 114 สวนราชการ (73 กรม 41 จังหวัด) 
คิดเปนรอยละ 66.28 ของจํานวนสวนราชการที่รายงานมา 172 สวนราชการ ทั้งนี้  
มีสวนราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณมีจํานวน 58 สวนราชการ (46 กรม 12 
จังหวัด) คิดเปนรอยละ 33.72 
 

 

สวนราชการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 58  สวนราชการ 
สวนใหญไดรับการจัดสรรงบประมาณในชวงระหวาง 10,000 - 99,999 บาท มากที่สุด  
(รอยละ  25.86) จํานวน  15 สวนราชการ  (8 กรม 7 จั งหวัด) รองลงมาไดรับ 
การจั ดสรรในช วงระหว าง  200,000- 400,000 บาท (ร อยละ 20.69) จํ านวน  
12 สวนราชการ (10 กรม 2 จังหวัด) 

 

(จํานวน/รอยละ) 

(จํานวน/รอยละ) 
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 1.7 การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคล่ือนจริยธรรม 

 

มีสวนราชการที่กําหนดยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนจริยธรรมโดยรวมแลว
จํานวน 150 สวนราชการ (107 กรม 43 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 81.52 แบงเปน 
การกําหนดเปนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสวนราชการโดยตรง 
จํานวน 69 สวนราชการ (54 กรม 15 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 37.50  รองลงมากําหนด
เป นส วนห น่ึ งภาย ใต ยุ ทธศาสตร ชา ติ ว าด วย การป องกั นและปราบปราม 
การทุจริตจํานวน 62 สวนราชการ (39 กรม 23 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 33.70 และ
กําหนดเปนสวนหน่ึงของแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ จํานวน 19 สวนราชการ 
(14 กรม 5 จังหวัด)  คิดเปนรอยละ 10.33 ตามลําดับ สวนที่ยังไมมีการกําหนด 
ยุทธศาสตรในการดําเนินการมีจํานวน 23 สวนราชการ (11 กรม 12 จังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จํานวน/รอยละ) 
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2. การปฏิบัติตามบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรคุมครองจริยธรรม 
 

 2.1 บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม (5 ดาน) 
 

 
 
 
 

1. การควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําปรึกษาแนะนํา 
•    ชี้แจงทําความเขาใจแกขาราชการเกี่ยวกับความสําคัญและการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม 
•  ใหคําปรึกษาแนวทางท่ีเปนรูปธรรมในการนําประมวลจริยธรรมไปปฏิบัติ 
•  ใหคําปรึกษาเพื่อวางแนวทางการพัฒนาจริยธรรมขาราชการ 

2. ติดตามสอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
•  วางแผนหรือแนวทางในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
•  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการของสวนราชการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 

3. พิจารณาชี้ขาดปญหาจากการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
•  ตรวจสอบเรื่องรองเรียน และพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเร่ืองรองเรียน หรือขอทักทวง  
เกี่ยวกับการฝาฝนจริยธรรม 

 4. คุมครองและประกันความเปนอิสระและเท่ียงธรรม 
• ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือใหไดหนวยงานที่เปนยอมรับ
และนาเช่ือถือ  

• ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาและใหการคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
• กําหนดระบบและกลไกในการคุมครองขาราชการ เชน มีการต้ังคณะกรรมการคุมครอง 
การคุมครองพยาน  มีชองทางการรองเรียนกรณีถูกคุกคาม เปนตน 

• เสนอสวนราชการเพื่อพิจารณาความดีความชอบแกขาราชการผูปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม 

5. การประเมินผลและรวบรวมสภาพปญหา 
• ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหัวหนาสวนราชการและกลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 

• ทบทวนขอบังคับ และปญหาอุปสรรคอันเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรมเพ่ือเปน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
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การควบคุม กํากับ สงเสริม
และใหคําปรึกษาในการ

บังคับใชประมวลจริยธรรม 

ติดตามสอดสองดูแลใหมี    
การปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม 

พิจารณาชี้ขาดปญหาจาก
การบังคับใชประมวล

จริยธรรม 

คุมครองและประกันความ
เปนอิสระและเที่ยงธรรมของ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

และขาราชการ 

การประเมินผลและรวบรวม
สภาพปญหา 

ผลการดําเนินการในภาพรวมผผผผผผผผผผผผผผผผลลลลลลลลลลลกกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดํํํํํํํํํํําาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเนนนนนนนนนนนนนนนิิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนนนภภภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพพพพรรรรรรรรรรรรรรววววววววววววรรรรร  วววววววมมมมมมมมมมมมม
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 สวนราชการในภาพรวมท้ังระดับกรมและจังหวัดที่รายงานวาคณะกรรมการ
จริยธรรมไดปฏิบัติบทบาทหนาที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีผลการดําเนินการใน
ภาพรวมทั้ง 5 ดานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีดังนี ้

บทบาทหนาท่ีดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับมาก ไดแก 
 ดานการควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําปรึกษาแนะนําการบังคับใช

ประมวลจริยธรรม (คาเฉลี่ย 3.63) 
 ดานการติดตามสอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(คาเฉลี่ย 3.52) 
บทบาทหนาท่ีดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ไดแก 
 ดานการคุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยง ธรรมของ 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม และขาราชการ (คาเฉลี่ย 3.34) 
 ดานการประเมินผลและรวบรวมสภาพปญหา (คาเฉลี่ย 3.31) 
 ดานการพิจารณาช้ีขาดปญหาจากการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

(คาเฉลี่ย 3.16) 
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  2.2 บทบาทของหัวหนาสวนราชการในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (4 ดาน) 
 

 
 

1. การสงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
• กําหนดนโยบายการสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมขาราชการ 
• กําชับใหผูบังคับบัญชาสอดสองดูแลผูอยูใตบังคับบัญชาในการปฏิบตัิตามจริยธรรม  
จรรยาและวินัย 

• มีการส่ือสารความสําคัญของจริยธรรมไปยังขาราชการ 

2. ติดตาม สอดสอง ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
•  ติดตาม ตรวจสอบใหมีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม 
•  มีชองทางการรองเรียนและพิจารณาขอรองเรียนอยางรวดเร็ว 
•  เรงรัดการดําเนินการเม่ือมีการฝาฝนจริยธรรม/วินัยและมีมาตรการลงโทษอยางจริงจัง 

3. คุมครองและประกันความเปนอิสระ 
•  แตงต้ังหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมและเจาหนาที่โดยพิจารณาจากศักยภาพ 

 ในการทําหนาท่ี 
•  สนับสนุนบุคลากร ทรัพยากรและการอํานวยความสะดวกในกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
•  ใหความคุมครองและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
•  พัฒนาบุคลากรในกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
•  กําหนดระบบกลไกในการคุมครองขาราชการ 

 4. รวบรวมสภาพปญหา 
• ทบทวนขอบังคับ และปญหาอุปสรรคอันเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
• เปดโอกาสใหขาราชการไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหาและการบังคับใชประมวล
จริยธรรม 
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ผลการดําเนินงานในภาพรวม ผผผผผผผผผผผผผผลลลลลลลลลลลลลลกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดดํํํํํํํํํํํําาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเนนนนนนนนนนนนนนนิิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนนนงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพพพพพรรรรรรรรรรรรรรรรรวววววววววววววมมมมมมมมมมมมมม

 สวนราชการในภาพรวมทั้งในระดับกรมและจังหวัดที่รายงานวาหัวหนา 
สวนราชการมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีผล 
การดําเนินงานในภาพรวมท้ัง 4 ดานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) เมื่อพิจารณาเปน 
รายดาน มีดังนี ้
 บทบาทหนาท่ีดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับมาก ไดแก 

 ดานการสงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม (คาเฉลี่ย 
3.96) 

 ดานการติดตามสอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(คาเฉลี่ย 3.92) 

 ดานการคุมครองและประกันความเปนอิสระและเท่ียงธรรมของกลุมงาน
คุมครองจริยธรรม และขาราชการ (คาเฉลี่ย 3.69) 

บทบาทหนาท่ีดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ไดแก 
 ดานการรวบรวมสภาพปญหา (คาเฉลี่ย 3.44) 
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และขาราชการ 
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2.3 บทบาทของกลุมงานคุมครองจริยธรรมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม (3 ดาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. การสงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
• วางแผนแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามนโยบาย 
ที่ไดรับมอบหมาย 

• เปนที่ปรึกษาเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติหรือขอกฎหมายตามประมวลจริยธรรม 

2. ติดตามสอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
• สังเกตและประเมินพฤติกรรมขาราชการในสถานการณตางๆ เพ่ือใหคําแนะนําที่ถูกตอง 
• รายงานผลงานประจําปและนําผลมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในระยะตอไป 

3. สืบสวนขอเท็จจริง 
• สืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการฝาฝนจริยธรรม 
• เจาหนาที่พิจารณาขอรองเรียนหรือสืบสวนขอเท็จจริงเปนผูที่มีทักษะ ความรูและ  
ความสามารถอยางเพียงพอ 
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ผลการดําเนินงานในภาพรวม ผผผผผผผผผผผผผผผลลลลลลลลลลลลลลลลลกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดดํํํํํํํําาาาาาาาาาเเเเเเเเเนนนนนนนนนนนนนนิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนงงงงงงงงงงงาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนนนภภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพพพพพรรรรรรรรรรรรรรรรรรรวววววววววววววววมมมมมมมมมมมมมม
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 สวนราชการในภาพรวมท้ังในระดับกรมและจังหวัดที่รายงานวากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม มีการปฏิบัติบทบาทหนาที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 3 ดานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจารณาเปน  

ทางจรย
7) เมื่

รายดาน มีดังนี้ 
นภาพ
งนี้

บทบาทหนาท่ีดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับมาก ไดแก 
 ดานการสงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม (คาเฉลี่ย 

3.75) 
บทบาทหนาท่ีดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ไดแก 
 ดานการสืบสวนขอเท็จจริง (คาเฉลี่ย 3.50) 
 ดานการติดตามสอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

(คาเฉลี่ย 3.46) 
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25.88 

25.95 

28.18 

21.86 

21.43 

35.29 

37.34 

38.12 

49.18 

40.11 

28.82 

28.48 

28.18 

25.68 

34.07 

การทําคูมือ/แนวปฏิบัติ/
กรณีศึกษา(N=170) 

การยกยองและใหรางวัล
ขาราชการ(N=158) 

การประชาสัมพันธและรณรงค
เผยแพร(N=181) 

การใหความรูทางกฏหมายหรือ
ประเด็นความเสี่ยง(N=183) 

การฝกอบรมใหความรูทาง
คุณธรรมจริยธรรม(N=182) 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 

3. บทบาทของสวนราชการในการสงเสริมจริยธรรม 
 3.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 
 

จากการติดตามผลการจัดกิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมของสวนราชการ 
ทั้งในระดับกรมและจังหวัดจํานวน 13 กิจกรรม โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

• ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจและรณรงคสงเสริมจริยธรรม (จํานวน 
5 กิจกรรม) 

• ดานการปองกันการฝาฝนจริยธรรมและการติดตามประเมินผล  (จํานวน  
5 กิจกรรม) 

• ดานที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (จํานวน 3 กิจกรรม) 
สวนราชการสวนใหญใหความเห็นวา ไดดําเนินการสงเสริมจริยธรรมใน

กิจกรรมตางๆ โดยภาพรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.59) โดยมีรายละเอียดในดาน
ตางๆ ดังนี ้

 

 ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจและรณรงคสงเสริมจริยธรรม 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ N = จํานวนสวนราชการท้ังหมด (ทั้งที่มีและไมมีการจัดกิจกรรม) 
 

 สวนราชการสวนใหญไดมีการสงเสริมความรู ความเขาใจและรณรงคสงเสริม
จริยธรรมใหแกขาราชการพลเรือนใน 5 กิจกรรมที่สอบถาม ในระดับมากทุกกิจกรรม 
โดยกิจกรรมที่สวนราชการดําเนินการในระดับมากเรียงลําดับ ไดดังนี ้
 

สวนราชการ 
ที่จัดกิจกรรม 

คาเฉล่ีย แปลผล 

95.61 
(174 แหง) 4.03 มาก 

96.72 
(177 แหง) 3.96 มาก 

94.48 
(171 แหง) 3.87 มาก 

91.77 
(145 แหง) 3.84 มาก 

89.99 
(153 แหง) 3.81 มาก 
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44.65 

31.88 

35.58 

37.01 

27.17 

29.56 

31.88 

32.52 

32.47 

43.35 

7.55 

11.25 

12.27 

13.64 

17.92 

การสํารวจประเด็นปญหาทาง
จริยธรรม(N=159) 

การใหประชาชนมีสวนรวม/
เสนอแนะ(N=160) 

การติดตามประเมินผลขาราชการ
(N=163) 

การศึกษาคานิยมท่ีเปนอุปสรรค
ตอการมีจริยธรรม(N=154) 

การมีชองทางตอบขอสงสัย/ให
คําปรึกษาแนะนํา(N=173) 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การจัดการฝกอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เชน 
หลักสูตรประมวลจริยธรรม วินัย เศรษฐกิจพอเพียง หลักคําสอนทางศาสนา ฯลฯ 

2. การจัดการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่
เปนประเด็นเสี่ยงตอการกระทําผิด เชน การจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

3. การประชาสัมพันธ หรือจัดทําสื่อรณรงคเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรม 
(ประมวลจริยธรรม วินัยและจรรยาขาราชการ) ใหขาราชการและประชาชนไดรับทราบ 
เชน เว็บไซต แผนพับ บอรดนิทรรศการ จดหมาย ขาว ฯลฯ 

4. การยกยองและใหรางวัลแกขาราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
5. การจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติ/กรณีศึกษาตามประมวลจริยธรรมใหแก

ขาราชการ 
 

 ดานการปองกันการฝาฝนจริยธรรมและการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ N = จํานวนสวนราชการ (ทั้งที่มีและไมมีการจัดกิจกรรม)   

 การดําเนินการของสวนราชการในดานการปองกันการฝาฝนจริยธรรมและ
การติดตามประเมินผลในจํานวน 5 กิจกรรม มีที่ใหความเห็นวามีการดําเนินการ  
ในระดับมากจํานวน 1 กิจกรรม ไดแก การมีชองทางตอบขอสงสัยหรือใหคําปรึกษา
แนะนําแกขาราชการและผูใกลชิดรวมถึงประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและวินัยขาราชการ โดยมีสวนราชการที่ดําเนินการ  เปนจํานวน 153  
สวนราชการ (รอยละ 88.44) สวนอีก 4 กิจกรรมมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 
 

สวนราชการ 
ที่จัดกิจกรรม 

คาเฉล่ีย แปลผล 

88.44 
(153 แหง) 3.65 มาก 

83.12 
(128 แหง) 3.40 ปานกลาง 

80.37 
(131 แหง) 3.33 ปานกลาง 

75.01 
(120 แหง) 3.24 ปานกลาง 

81.76 
(130 แหง) 3.23 ปานกลาง 
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33.33 

31.18 

18.06 

23.66 

36.47 

27.74 

6.45 

17.06 

37.42 

การมีสมุดบันทึกประวัติจริยธรรม
ขาราชการ(N=93) 

การนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไป
ประกอบการบรรจุ แตงตั้ง(N=170) 

การลงลายมือช่ือรับทราบประมวล
จริยธรรม(N=155) 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การศึกษาคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมของ
ขาราชการ 

2. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
และสวนราชการ 

3. การใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เชน การมีสวนรวมเปนคณะทํางานฯ การจัดทําประชาพิจารณ 

4. การสํารวจประเด็นปญหาทางจริยธรรมและความเสี่ยงทางจริยธรรมของ
องคกรเพื่อวางแผนการสงเสริมและพัฒนาจริยธรรม 
 

 ดานที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ N = จํานวนสวนราชการ (ทั้งที่มีและไมมีการจัดกิจกรรม) 
 

 การดําเนินการของสวนราชการท่ีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในจํานวน 3 กิจกรรม พบวามี 2 กิจกรรมท่ีสวนราชการใหความเห็นวาได
ดําเนินการในระดับมาก ไดแก การจัดใหขาราชการลงลายมือช่ือรับทราบประมวล
จริยธรรม (จํานวน 129 สวนราชการ รอยละ 83.22) และการนําพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปประกอบการพิจารณาบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือโอนยายขาราชการ 
(จํานวน 144 สวนราชการ รอยละ 84.71)  สําหรับกิจกรรมที่มีการดําเนินการในระดับ
ปานกลาง ไดแก การจัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ขาราชการ (จํานวน 59 สวนราชการ รอยละ 63.44) 

 
 
 

สวนราชการ 
ที่จัดกิจกรรม 

คาเฉล่ีย แปลผล 

83.22 
(129 แหง) 3.83 มาก 

84.71 
(144 แหง) 3.52 มาก 

63.44 
(59 แหง) 2.90 ปานกลาง 
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4.60 

4.21 4.27 4.33 
4.14 4.13 

3.88 
4.22 

คาเฉลียในแตละกิจกรรม คาเฉลี่ยรวมทุกกิจกรรม 

(คาเฉล่ีย) 

3.2 การสงเสริมใหขาราชการมีสวนรวมในกิจกรรมทางจริยธรรม 
 

       สวนราชการท้ังในระดับกรมและจังหวัดไดสงเสริมใหขาราชการพลเรือนมี 
สวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนพื้นฐานตามมาตรฐานทางจริยธรรม จํานวน 7 กิจกรรมโดย
ภาพรวม ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กิจกรรมท่ีสวนราชการสงเสริมใหขาราชการมีสวนรวมในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.60) ไดแก  

กิจกรรมที ่1 พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
สวนกิจกรรมอื่นๆ ที่สวนราชการใหการสงเสริมโดยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 

ไดแก 
กิจกรรมที ่2 งานวันขาราชการพลเรือนท่ีจัดในสวนกลางหรือ ณ หนวยงาน 
กิจกรรมที ่3 การสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที ่4 การสงเสริมการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กิจกรรมที ่5 การสงเสริมคานิยมขององคกรหรือขอบังคับจรรยาขาราชการ 
กิจกรรมที ่6 การสรางมาตรฐานการใหบริการหรือคูมือการใหบริการ 
กิจกรรมที ่7 การมีสวนรวมในการตรวจสอบหรือปองกันการกระทําอันเปน

การละเวนไมปฏิบัติตามขั้นตอนการใหบริการตามที่หนวยงานกําหนด 
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1 กลุมงานคุมครองจริยธรรมมีภาระงานอ่ืนทีต่องปฏิบตัมิาก 3.99 มาก
จงึทาํหนาทีไ่ดไมเตม็ที่

2 งบประมาณสนับสนุนการดาํเนินการยงัไมเพียงพอ 3.75 มาก

3 การสรรหาบคุคลเพ่ือเปนคณะกรรมการจริยธรรม 3.46 ปานกลาง
กระทาํไดยากและมีขั้นตอนทีใ่ชเวลา

4 คานิยมของขาราชการทีไ่มพรอมยอมรับการเปลีย่นแปลง เชน 3.12 ปานกลาง
ตดิอํานาจนิยม ขาดจิตสาํนึกสาธารณะ ระบบอุปภัมภ ฯลฯ

5 คณะกรรมการจริยธรรมยงัขาดทศิทางในการปฏิบตัหินาที่ 3.10 ปานกลาง

6 ไมเหน็ผลสาํเร็จของการสงเสริมจริยธรรมทีเ่ปนรูปธรรม 3.10 ปานกลาง

7 ขาราชการในหนวยงานขาดความสนใจในการรับรู 3.04 ปานกลาง
ประมวลจริยธรรม

8 เน้ือหาของประมวลจริยธรรมไมชัดเจน เขาใจยากและ 3.03 ปานกลาง
เก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบบั

9 ยงัไมมีความตอเน่ืองในการจดักิจกรรมและโครงการที่ 2.92 ปานกลาง
สงเสริมจริยธรรม

10 เจาหนาทีก่ลุมงานคุมครองจริยธรรมขาดความรูและ 2.90 ปานกลาง
ประสบการณในการทาํงาน

11 ผูบริหารใหการสนับสนุนภารกิจดานจริยธรรมนอยหรือไมเตม็ที่ 2.86 ปานกลาง

12 ไมมีการบงัคับใชประมวลจริยธรรมในสวนราชการอยางจริงจงั 2.79 ปานกลาง

13 ยงัขาดผูบริหาร/ผูบงัคับบญัชาทีเ่ปนแบบอยางทีด่ี 2.42 นอย

3.11 ปานกลาง

ปญหาอุปสรรค คาเฉลี่ย แปลผล

ภาพรวมทัง้หมด

3.3 ปญหาอุปสรรคของสวนราชการในการบังคับใชประมวล 
จริยธรรม 
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สวนราชการทั้งในระดับกรมและจังหวัด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
ในภาพรวมระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11) 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบประเด็นที่เปนปญหาอุปสรรคในระดับ
มาก ไดแก ประเด็นเกี่ยวกับกลุมงานคุมครองจริยธรรมที่มีภาระงานอื่นที่ตองปฏิบัติ
มากจึงทําหนาที่ไดไมเต็มที่ (คาเฉลี่ย 3.99) และงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 
ยังไมเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.75) 
 

4. การดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน 
4.1 ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ4.1 4 1 ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนที่มีประสิทธิภาพชองทางการรับเร่ืองรองเรียนท่ีมี  

 
 

 สวนราชการสวนใหญระบุวาชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด คือ ชองทางจดหมาย  จํานวน 63 สวนราชการ (49 กรม 14 จังหวัด ) 
รองลงมาเปนชองทางเว็บไซตของหนวยงาน จํานวน 24 สวนราชการ ( 20 กรม  
4 จังหวัด) และผานชองทางศูนยดํารงธรรม จํานวน 19 สวนราชการ (2 กรม  
17 จังหวัด) ทั้งนี้ สวนราชการระดับกรมเห็นวาการแจงขอรองเรียนผานทางจดหมาย  
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สําหรับสวนราชการระดับจังหวัดเห็นวาการแจงผานศูนย 
ดํารงธรรมมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

 
 
 

(จํานวน) 
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  4.2 ขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

 สวนราชการท่ีรายงานจํานวน 184 สวนราชการ มี 69 สวนราชการ (53 กรม             
16 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 37.50 ที่แจงวาพบขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของขาราชการ ทั้งน้ี มีจํานวน 101 สวนราชการ (62 กรม 39 จังหวัด)            
คิดเปนรอยละ 54.89 ท่ีแจงวาไมมีขอรองเรียน และมีจํานวน 14 สวนราชการ (รอยละ 
7.61) ที่ไมระบุประเด็นขอรองเรียน โดยขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของขาราชการ มีดังนี้ 
 (จํานวน) 
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 จากการรายงานขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมขาราชการ  
ซึ่งสวนราชการแหงหนึ่งสามารถใหขอมูลไดหลายประเด็น พบประเด็นสําคัญ 5 ลําดับแรก 
ดังนี ้

1. การไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ 
จํานวน 31 สวนราชการ 

2. การแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน โอนยายที่ไมเปนธรรม จํานวน 22 สวนราชการ 
3. การใชทรัพยสิน เวลา หรือทรัพยากรของทางราชการไปเพื่อประโยชน

สวนตนหรือผูอื่น จํานวน 19 สวนราชการ 
4. การปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด ไมเครงครัดในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

แหงวิชาชีพ จํานวน 16 สวนราชการ 
5. การไมเปนธรรมในการใหบริการหรือเลือกปฏิบัติ จํานวน 14 สวนราชการ 

 
 

5.
 
 4.3 การดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน 

 

            สวนราชการมีการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ตามลําดับดังนี ้
1. มีการกําหนดข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาในการจัดการกับขอรองเรียน

มากท่ีสุด จํานวน 123 สวนราชการ (95 กรม 28 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 71.51                
2. เผยแพรวิธีการจัดการขอรองเรียนใหขาราชการและประชาชนรับทราบ 

ในจํานวนท่ีรองลงมา จํานวน 112 สวนราชการ (85 กรม 27 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 
65.12 

3. จัดทําสถิติขอรองเรียนการฝาฝนประมวลจริยธรรมเปนลําดับสุดทาย 
จํานวน 97 สวนราชการ (70 กรม 27 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 56.73 
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 การนําเสนอรายงานผลการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการ
พลเรือนจะไดนําเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 
  1. ขอมูลทั่วไป 
  2. การรับรูและความเขาใจเก่ียวกบัประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือน 
  3. การใหความสําคญัในการปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือน 
  4. แนวทางการแกไขปญหาจริยธรรม 

 

1. ขอมูลทั่วไป  
 1.1 จํานวนผูตอบแบบประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ในการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนในคร้ังนี้ มีจํานวน
ผูตอบแบบประเมินฯทั้งสิ้น 4,423 คน เปนขาราชการพลเรือนสังกัดสวนกลาง 2,288 คน  
(รอยละ 51.73)  และสังกัดสวนภูมิภาค 2,135 คน (รอยละ 48.27)  สวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 65.01) มากกวาเพศชาย (รอยละ 34.99)  สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด (รอยละ 52.05) รองลงมาเปนผูสําเร็จปริญญาโท (รอยละ 37.78) 
 
 
 
 
 

ขาราชการพลเรือน                     
4,423 คน                    

สวนกลาง         
2,288 คน          
[51.73%] 

สวนภูมิภาค      
2,135 คน 
[48.27%]              

สวนท่ี 2 
รายงานผลการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของ 

ขาราชการพลเรือน 
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 1.2 ประเภทขาราชการพลเรือน 

 ขาราชการพลเรือนสวนใหญเปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมากที่สุด 
(รอยละ 58.38) รองลงมาเปนผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป (รอยละ 32.53)  
สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 8.89 เปนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการและบริหาร 
 
 1.3 ระยะเวลาในการรับราชการ 

 
 

ระยะเวลาในการรับราชการ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 ป  76 1.72 
1 – 10 ป  1,220 27.58 
11 – 20 ป  997 22.54 
21 – 30 ป   1,224 27.67 
มากกวา 30 ป ขึ้นไป  712 16.10 
ไมระบุ  194 4.39 

รวม 4,423 100.00 
  
 ขาราชการพลเรือน มีระยะเวลาในการรับราชการอยูระหวาง 21–30 ป  
และ 1–10 ป ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 27.67 และรอยละ 27.58 ตามลําดับ) 
รองลงมาเปนผูมีระยะเวลาในการรับราชการในระหวาง 11–20 ป (รอยละ 22.54) 
ซึ่งถือวาสวนใหญเปนผูที่อยูในวัยทํางานท่ีมีประสบการณ 

 
 
 

ประเภทขาราชการ 

ทั่วไป 

1,439 คน
[32.53%] 

วิชาการ 

2,582 คน
[58.38%] 

อํานวยการ 

318 คน
[7.19%] 

บริหาร 

75 คน
[1.70%] 

ไมระบ ุ

9 คน
[0.20%] 
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 1.4 จํานวนผูอยูใตบังคับบัญชา 

 
 ขาราชการพลเรือน จํานวน 1,828 คน (รอยละ 41.33) ระบุวามีผูอยู 
ใตบังคับบัญชา โดยผูที่ระบุจํานวนผูอยูใตบังคับบัญชามี 1,705 คน (รอยละ 34.60) ใน
จํานวนผูที่ระบุนี้ สวนใหญแจงวามีผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวน 1-100 คนมากที่สุด 
(รอยละ 96.66)  สวนผูไมระบุจํานวนผูอยูใตบังคับบัญชามี 123 คน (รอยละ 6.73)  

 
 

2. การรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  
 2.1 การรับรูวาตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 
 

การรับรูโดยภาพรวม 
ทราบ ไมทราบ ไมระบ ุ
98.15 1.36 0.50 

  
 ขาราชการพลเรือนสวนใหญรับรูวาตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน จํานวน 4,341 คน (รอยละ 98.15)      
 
 
 
 
 
 

มี  
(ระบุ

จํานวน) 
34.60 

มี (ไมระบุ
จํานวน) 
6.73 

ไมมี 
49.60 

ไมระบุ 
9.07 

0.65 

0.18 

0.23 

0.53 

1.76 

96.66 

มากกวา 500 คนข้ึนไป 

401-500 คน 

301-400 คน 

201-300 คน 

101-200 คน 

1-100 คน 

(รอยละ) 
6 (1,648 คน) 

(30 คน) 

(9 คน) 

(4 คน) 

(3 คน) 

(11 คน) 
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0.16 
13.64 

22.01 

36.08 

50.23 

55.42 

70.29 

อื่นๆ (6 คน) 

จัดทําบทความลงขาว หรือหนังสือเผยแพร (510 คน) 

จัดทําแผนพับ/โปสเตอร (823 คน) 

จัดทําคูมือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (1,349 คน) 

จากเว็บไซตของหนวยงาน (1,878 คน) 

จัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม (2,072 คน) 

ทําหนังสือแจงเวียนหนวยงานภายใน (2,628 คน) 

 2.2 บุคคลที่ทําใหขาราชการพลเรือนรับรูประมวลจริยธรรม 
 
 

47.01% 444444444444777777777777.......00000000000011111111111%%%%%%%%%%%%%%%% ศึกษาดวยตนเอง 
46.49% 444444444666666666666......44444444444499999999999%%%%%%%%%%%%%%% ผูบังคับบัญชา 
38.00% 3333333333333338888888888888......0000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%% หัวหนาสวนราชการ 
34.10% 33333333333334444444444444.......11111111111000000000000%%%%%%%%%%%%%%%% กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
25.53% 2222222222222255555555555......5555555555553333333333333%%%%%%%%%%%%%%%% เพ่ือนรวมงาน 
23.03% 22222222222223333333333333.......00000000000333333333333%%%%%%%%%%%%%%%% คณะกรรมการจริยธรรม 
8.91% 8888888888888......99999999999911111111111%%%%%%%%%%%%%% อื่นๆ ไดแก วิทยากร

ภายนอก 
 
 

 2.3 ชองทางการรับรูประมวลจริยธรรม 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ จากจํานวนผูตอบท้ังหมด 3,739 คน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 ขาราชการพลเรือนสวนใหญมีชองทางการรับรูประมวลจริยธรรมผานทาง
หนังสือแจงเวียนหนวยงานภายในของสวนราชการมากท่ีสุด  (รอยละ 70.29)  
รองลงมารับรูจากประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม (รอยละ 55.42) และรับรูจากเว็บไซตของ
หนวยงาน (รอยละ 50.23) ตามลําดับ ทั้งนี้ รอยละ 0.16 ของขาราชการยังมีการรับรู
ผานทางชองทางอ่ืนๆ เชน การเผยแพรผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส, สังคมออนไลน, 
เสียงตามสาย, VCD/DVD, ศึกษาทางอินเตอรเน็ต, การประชุม, เว็บไซตของหนวยงาน
ตางๆ, แผนปายไวนิลประชาสัมพันธหนาสํานักงาน, ศึกษาจากระเบียบ/กฎหมาย,  
แบบประเมินตนเอง และการประชุมขาราชการประจําเดือน เปนตน 
 

      ในการรับรูประมวลจริยธรรมจาก
บุคคลภายในสวนราชการ จากจํานวน
ผูตอบ 4,308 คน(ตอบไดมากกวา 
1 คําตอบ) 
      สวนใหญใหขอมูลวามีการรับรู 
ดวยตนเองมากที่สุด จํานวน 2,025 คน  
(รอยละ 47.01) รองลงมารับรูจาก 
ผูบั งคับบัญชา  จํ านวน  2 ,003 คน  
( ร อ ย ล ะ  4 6 . 4 9 )  แ ล ะ หั ว ห น า 
สวนราชการ จํานวน 1,637 คน (รอยละ 
38.00) ตามลําดับ 

(รอยละ) 

คน
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 2.4 ความรูความเขาใจในพฤติกรรมที่เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรม 

  
 จากการสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวพฤติกรรมที่พึง ปฏิบัติหรือ 
ไมพึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  จํานวน 16 ขอ พบวา 
ขาราชการพลเรือนทีส่ามารถใหคําตอบท่ีถูกตองตั้งแตรอยละ 60 ของคะแนนเต็มขึ้นไป  
(10 คะแนน - 16 คะแนน) มีจํานวน 3,543 คน (รอยละ 80.10) เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของขาราชการพลเรือนท้ังหมดไดคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 11.26 คะแนน 
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ยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติมากกวา
ประโยชนสวนตน 

ยึดมั่นในจริยธรรม 
ยืนหยัดทําในส่ิงท่ี
ถูกตอง 

มีจิตสํานึกท่ีดี 
รับผิดชอบตอหนาท่ี
เสียสละ 

3. การใหความสําคัญในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 3. การ
 3.1 สาระสําคัญทางจริยธรรมท่ีขาราชการพลเรือนให 

รใหความ3. การ
3 13 1 

ความสําคัญ 
1 ส3.1

ญญ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ จากจาํนวนผูตอบทั้งหมด 4,295 คน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)   
 

 ขาราชการพลเรือนสวนใหญใหความเห็นวาสาระทางจริยธรรมท่ีสาํคัญตอ
การปฏิบัตหินาท่ีราชการใน 3 ลําดับแรก มีดังนี ้
อันดับที่ 1 การมีจิตสาํนึกท่ีดี รับผดิชอบตอหนาท่ี และเสียสละ รอยละ 93.46 
อันดับที ่2 การยึดมั่นในจรยิธรรมและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง รอยละ 92.67 
อันดับที่ 3 การยึดถือประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน  
             รอยละ 85.82 
 

3.2 การมีสวนรวมของขาราชการพลเรือนในกิจกรรมสงเสริม
จริยธรรม 
 จากการสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางมาตรฐานทาง
จริยธรรม รวม 7 กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรม 1 พิธี ถวายสัตยปฏิญาณเพื่ อ เปนข า ราชการ ท่ีดี และพลั ง           
ของแผนดินท่ีจัดในสวนกลาง หรือ ณ หนวยงาน 

กิจกรรม 2 งานวันขาราชการพลเรือนท่ีจัดในสวนกลางหรือ ณ หนวยงาน 
กิจกรรม 3 การสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรม 4 การสงเสริมการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและพระบรมราโชวาท 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 

93.46% 
 (ผูตอบ 4,014 คน) 92.67% 

(ผูตอบ 3,980 คน) 85.82% 
(ผูตอบ 3,686 คน) 
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กิจกรรมท่ี 7 (N=4,309) 

กิจกรรมท่ี 6 (N=4,338) 

กิจกรรมท่ี 5 (N=4,358) 

กิจกรรมท่ี 4 (N=4,363) 

กิจกรรมท่ี 3 (N=4,352) 

กิจกรรมท่ี 2 (N=4,242) 

กิจกรรมท่ี 1 (N=4,354) 

30.54 

27.71 

21.48 

17.85 

21.88 

21.05 

11.35 

42.26 

44.33 

43.18 

39.38 

41.66 

39.67 

37.67 

19.12 

22.06 

30.84 

39.01 

31.5 

30.65 

47.89 

ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

กิจกรรม 5 การสงเสริมคานิยมขององคกรหรือขอบังคับจรรยาขาราชการ 
กิจกรรม 6 การสรางมาตรฐานการใหบริการหรือคูมือการใหบริการ 
กิจกรรม 7 การมีสวนรวมในการปองกันและตรวจสอบการละเวนไมปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการใหบริการตามที่หนวยงานกําหนด 
         

  
หมายเหตุ N = จํานวนผูตอบทั้งหมด (ทั้งที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรม) 
   

 ขาราชการพลเรือนไดมีสวนรวมในทุกกิจกรรมดังกลาวในระดับมาก  
(คาเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาในแตละกิจกรรม พบวา ขาราชการมีการเขารวม 
ในกิจกรรมท่ี 1 พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
ที่จัดในสวนกลางหรือ ณ หนวยงานมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.30) รองลงมาเปน 
กิจกรรมท่ี 4 การสงเสริมการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและพระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (คาเฉลี่ย 4.13) และกิจกรรมที่ 5 การสงเสริมคานิยม 
ขององคกรหรือขอบังคับจรรยาขาราชการ (คาเฉลี่ย 4.00)  
 สวนจํานวนขาราชการที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวตั้งแตระดับ 
ปานกลางถึงมากท่ีสุดในทุกกิจกรรม  พบวา มีจํานวนคิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไป 
ในทุกกิจกรรม 
 

จํานวนรวม คาเฉล่ีย แปลผล 
96.90 

(4,219 คน) 4.30 มาก 
91.37 

(3,876 คน) 3.90 มาก 
95.04 

(4,136 คน) 3.99 มาก 
96.24 

(4,199 คน) 4.13 มาก 
95.50 

(4,162 คน) 4.00 มาก 
94.10 

(4,082 คน) 3.82 มาก 
91.92 

(3,961 คน) 3.71 มาก 

ภาพรวม 3.97 มาก 
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 3.3 การสงเสริมจริยธรรมของสวนราชการ 
 

 จากการสอบถามขาราชการพลเรือนเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม 
ของสวนราชการ รวม 10 กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรม 1 มีการสํารวจติดตามประเด็นปญหาทางจริยธรรม และความเสี่ยง
ทางจริยธรรมของขาราชการในองคกร 

กิจกรรม 2 มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ที่ขาราชการรับรูอยางชัดแจง 

กิจกรรม 3 มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส เพื่อลดการใชดุลพินิจ 
เชน การจัดซื้อจัดจาง การใหบริการขอมูลขาวสาร เปนตน 

กิจกรรม 4 จัดทําคูมือหรือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใหแก
ขาราชการทุกคนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี 

กิจกรรม 5 จัดโครงการและกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมจิตอาสา ชมรม
จริยธรรม เปนตน 

กิจกรรม 6 ใหการยกยองขาราชการหรือหนวยงานตนแบบ ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

กิจกรรม 7 จัดชองทางตอบขอสงสัย หรือมีชองทางเผยแพรใหขาราชการ  
ผูใกลชิดกับขาราชการและประชาชนใหไดรับทราบแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

กิจกรรม 8 มี ขั้ นตอนการพิ จารณาข อร อง เรี ยน  การสอบสวนและ 
การลงโทษผูกระทําผิดที่รวดเร็ว โปรงใส ยุติธรรม 

กิจกรรม 9 มีระบบการคุมครองพยาน ผูรองเรียนและผูเกี่ยวของอื่นๆ  
อยางเพียงพอ 

กิจกรรม 10  มีระบบใหสาธารณะมีสวนรวมตรวจสอบ กระตุนเตือนและ 
เฝาระวัง 
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กิจกรรมท่ี 10 (N=4,125) 

กิจกรรมท่ี 9 (N=4,044) 

กิจกรรมท่ี 8 (N=4,282) 

กิจกรรมท่ี 7 (N=4,246) 

กิจกรรมท่ี 6 (N=4,289) 

กิจกรรมท่ี 5 (N=4,297) 

กิจกรรมท่ี 4 (N=4,252) 

กิจกรรมท่ี 3 (N=4,348) 

กิจกรรมท่ี 2 (N=4,326) 

กิจกรรมท่ี 1 (N=4,254) 

38.98 

40.73 

32.09 

38.41 

30.47 

32.00 

33.96 

21.27 

32.39 

41.61 

34.47 

31.16 

41.41 

34.86 

38.82 

37.31 

38.24 

48.92 

42.70 

34.93 

11.25 

11.35 

17.96 

12.81 

20.31 

19.76 

16.82 

25.11 

16.00 

10.16 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

หมายเหตุ N = จํานวนผูตอบทั้งหมด (ทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย) 
 

 ขาราชการพลเรือนใหความเห็นวาสวนราชการมีการสงเสริมจริยธรรม 
ตามประเด็นที่สอบถาม มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.56) เมื่อพิจารณาในแตละ
กิจกรรม พบวา สวนราชการมีการสงเสริมจริยธรรมในระดับมากสูงสุด 3 ลําดับ ไดแก 
กิจกรรมที่ 3 การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส เพ่ือลดการใชดุลพินิจ (คาเฉลี่ย 
3.94) รองลงมาเปนกิจกรรมท่ี 6 การใหการยกยองขาราชการหรือหนวยงานตนแบบ 
(คาเฉลี่ย 3.67) และการมีขั้นตอนการพิจารณาขอรองเรียน การสอบสวน และกิจกรรม
ที่ 8 การลงโทษผูกระทําผิดที่รวดเร็ว โปรงใส ยุติธรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย 
3.67)  
 สวนการสงเสริมจริยธรรมที่ขาราชการพลเรือนสวนใหญเห็นวาสวนราชการ
ยังมีการดําเนินการในระดับปานกลาง ไดแก กิจกรรมท่ี 1 การสํารวจติดตามประเด็น
ปญหาทางจริยธรรมและความเสี่ยงทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน (คาเฉลี่ย 
3.40) กิจกรรมที่ 10 การมีระบบใหสาธารณะมีสวนรวมตรวจสอบ กระตุนเตือนและ 
 

จํานวนรวม คาเฉล่ีย แปลผล 
86.70 

(3,688 คน) 3.40 ปานกลาง 
91.09 

(3,940 คน) 3.65 มาก 
95.30 

(4,144 คน) 3.94 มาก 
89.02 

(3,785 คน) 3.59 มาก 
89.07 

(3,827 คน) 3.64 มาก 
89.60 

(3,843 คน) 3.67 มาก 
86.08 

(3,655 คน) 3.44 ปานกลาง 
91.46 

(3,916 คน) 3.67 มาก 
83.24 

(3,366 คน) 3.33 ปานกลาง 
84.70 

(3,494 คน) 3.39 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.56 มาก 

 ขาราชการพลเรือนใหความเห็นวาสวนราชการมีการสงเสริมจริยธรรม
ตามประเด็นที่สอบถาม มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.56) เมื่อพิจารณาในแตละ
กิจกรรม พบวา สวนราชการมีการสงเสริมจริยธรรมในระดับมากสูงสุด 3 ลำดับ ไดแก
กิจกรรมที่ 3 การกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่โปรงใส เพื่อลดการใชดุลพินิจ (คาเฉลี่ย
3.94) รองลงมาเปนกิจกรรมที่ 6 การใหการยกยองขาราชการหรือหนวยงานตนแบบ
(คาเฉลี่ย 3.67) และกิจกรรมท่ี 8 การมีขั้นตอนการพิจารณาขอรองเรียน การสอบสวน
การลงโทษผูกระทำผิดที่รวดเร็ว โปรงใส ยุติธรรมการ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย
3.67) 
 สวนการสงเสริมจริยธรรมที่ขาราชการพลเรือนสวนใหญเห็นวาสวนราชการ
ยังมีการดำเนินการในระดับปานกลาง ไดแก กิจกรรมที่ 1 การสำรวจติดตามประเด็น
ปญหาทางจริยธรรมและความเสี่ยงทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน (คาเฉลี่ย
3.40) กิจกรรมที่ 10 การมีระบบใหสาธารณะมีสวนรวมตรวจสอบ กระตุนเตือนและ
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เฝาระวัง (คาเฉลี่ย 3.39) และกิจกรรมที่ 9 การมีระบบการคุมครองพยาน ผูรองเรียน 
และผูเกี่ยวของอื่นๆ อยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.33) 
 สวนจํานวนขาราชการพลเรือนที่เห็นวาสวนราชการในสังกัดมีการสงเสริม
จริยธรรมตั้งแตระดับปานกลางถึงมากที่สุด พบวา  มีจํานวนคิดเปนรอยละ 83.24  
ขึ้นไปในทุกกิจกรรม 
 

กระทรวงทีมีการส่งเสริมจริยธรรม   กิจกรรม ทีมีค่า เฉลียรวมระดบัมาก  
(ค่า เฉลีย .  ขึนไป) 

 

 

 

 
 

 

3.4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่อยางมีจริยธรรมของ
ขาราชการพลเรือนโดยรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  9 - 10  9999 ---- 111  1 กิจกรรม 0000000 จจจจจจกกกกกกกรรรรรรรรรรรมมมมมมมจจกกกกิิิิิ

กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงยตุิธรรม 

 

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
กระทรวงสาธารณสุข 
สวนราชการไมสังกดัสํานกั
นายกรัฐมนตรีฯ 

7 - 8 กิจกรรม 77777777 ---- 888888 กกกกกกกกิิิิิิจจจจจกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมม 5 - 6 กิจกรรม 5555555 ---- 6666666 กกกกกกกิิิิิิจจจจจกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมม

สํานักนายกรัฐมนตร ี
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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21.80 
75.88 

2.33 

ไมมีปญหา 

มีปญหา 

ไมระบ ุ

 ในการสํารวจครั้งนี้ขาราชการพลเรือนใหคะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติ
หนาที่อยางมีจริยธรรมโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.79  (ระดับมาก) จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้ มีจํานวนผูตอบมากท่ีสุดที่คะแนนระหวาง 7-8 คะแนน คิดเปน
รอยละ 54.80 
 

4. แนวทางการแกไขปญหาจริยธรรม 
 4.1 ปญหาทางจริยธรรมที่เกิดกับขาราชการพลเรือนในรอบป            
ที่ผานมา 

 

 

 

 
  
 
 สําหรับปญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับขาราชการพลเรือนในรอบปที่ผานมา 
พบวา ขาราชการสวนใหญ รอยละ 75.88 แจงวาไมมีปญหาทางจริยธรรม มีเพียง 
รอยละ 21.80 เทานั้นท่ีแจงวามีปญหาทางจริยธรรม โดยปญหาทางจริยธรรมท่ีเกิดขึ้น
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก มีดังนี้  
 

ปัญหาทางจริยธรรมที เ กิดขึนมากที สุด  อนัดบัแรก  ( ร้อยละของผู้ตอบ)  

 

52.80 
41.60 

35.79 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ปญหาจริยธรรม จํานวน (คน) รอยละ 

 3,356 75.88 

 964 21.80 

 103 2.33 

รวม 4,423 100.00 
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รองเรียนกับส่ือมวลชน (37 คน) 

ขอความเห็นจากส่ือออนไลน (63 คน) 

เผยแพรประมวลจริยธรรม (185 คน) 

รองเรียนคณะกรรมการ/กลุมงานคุมครองฯ (281 คน) 

ท่ีปรึกษากฎหมาย (386 คน) 

เพื่อนรวมงาน (1,278 คน) 

ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา (1,511 คน) 

1.88 
3.21 

9.42 
14.31 

19.65 
65.07 

76.93 

 ขาราชการพลเรือนที่แจงวามีปญหาทางจริยธรรม จํานวน 964 คน (ตอบได
มากกวา 1 ประเด็น) พบวา เปนประเด็นปญหาทางดานการมีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบ
ตอหนาที่ และเสียสละ มีผูตอบมากท่ีสุด จํานวน 509 คน (รอยละ 52.80) รองลงมา
เปนประเด็นเก่ียวกับการใหความเปนธรรมแกขาราชการในการบรรจุ/แตงตั้ง/เลื่อน
เงินเดือน/โอน/ยาย จํานวน 401 คน (รอยละ 41.60) และการยึดมั่นในจริยธรรมและ
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง จํานวน 345 คน (รอยละ 35.79) 
 

วิ ธีการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  

       

 ขาราชการพลเรือน จํานวน 3,371 คน ใหขอมูลวา (ตอบไดมากกวา  
1 ประเด็น) เมื่อมีประเด็นปญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้นจะแกปญหาโดยการปรึกษาหารือ
กับบุคคลอ่ืนหรือแจงขอรองเรียนมากที่สุด จํานวน 1 ,926 คน (รอยละ 57.13) 
รองลงมาเปนการแกปญหาดวยตนเอง จํานวน 1 ,497  คน  (รอยละ  44.41 )  
ใชวิธีการปลอยวางและนิ่งเฉย จํานวน 394 คน (รอยละ 11.69) และขอยาย โอน หรือ
ลาออก จํานวน 163 คน (รอยละ 4.84)  
 
 

การแก้ไขปัญหาโดยปรึกษาหารือ/ ร้องเรียนกับ หน่วยงานหรือบุคคลอืน 

 

  
  

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  จากจํานวนผูตอบท้ังหมด 1,964 คน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  

แกปญหาโดย
ปรึกษาหารือ/
รองเรียน  
57.1355555577777...11111 %111133333333%%%% %%%%%%%%%%%%

 

แกไขปญหา
ดวยตนเองได 

 

444444 .444444 4144444444....4444 %1111111444444 %%%% %%%%%%%%%%%%
 

ปลอยวาง 
นิ่งเฉย 

 

11.6911111111...666666 %6666669999999%%%% %%%%%%%%%%%%

ขอยาย โอน 
หรือลาออก 

 

4.844444444...8888888 %4444444444444444888888 %%%% %%%%%%%%%%

(รอยละ) 
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 ขาราชการพลเรือนท่ีใหขอมูลวาแกปญหาทางจริยธรรมโดยการปรึกษาหารือ
กับบุคคลอ่ืน สวนใหญเปนการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชามากท่ีสุด จํานวน 1,511 คน 
(รอยละ 76.93) รองลงมาเปนการปรึกษากับเพื่อนรวมงาน จํานวน 1,278 คน (รอยละ 
65.07) และปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย จํานวน 386 คน (รอยละ 19.65)  
 
 4.2 แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท่ีไดผลดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
หมายเหตุ จากจํานวนผูตอบท้ังหมด 4,346 คน (ตอบไดมากกวา 1 ประเด็น) 
 

 ขาราชการพลเรือน ไดเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ที่ไดผลดีที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การปลูกฝงคานิยมความมีคุณธรรม (รอยละ 84.05) 
การมีแบบอยางในการปฏิบัติตนท่ีดี (รอยละ 64.47) และใหมีการลงโทษทางวินัยอยาง
เครงครัด (รอยละ 59.32) 

ปลูกฝงคานิยมความ 
มีคุณธรรม 

[3,[[[[[[[[[[[ 653[[[[[3333333,,,,,,,, 55555555666666666666555  555555555533555555 คน
ุ

3333333333 คคคคคคคคคค , 
ุุ

นนนนนนนนคคคคคนนนนนนนคคคคคคคค 84.05นนนนนนน,,,,,, 444444444.......000000000888888888444444444888888888 %]00000005555555555%%%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%%]]]]]]]]%%%%%%%%%%%

มีแบบอยางใน 
การปฏิบัติตนท่ีดี 

[2,[[[[[[[[ 802 
ฏ

[[[[[222222222,,,,,,, 0000000002220000000008888888888 คน
ฏ

22222222222 คคคคคคคคค ,
ฏ

คคคคคคคคคนนนนนน  
ฏฏ

นนนนนนนนนนนนนนนนน 64.47นนนนนนนนน,,,,,,,, 44444444.....444444444444444446666666666666666666 %]44444444444777777777777%%%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%]]]]]]]]%%%%%%%%%%%

มีการลงโทษทางวินัย 
อยางเครงครัด 

[2,[[[[[[[[[[[ 578 [[[[22222222222,,,,,, 77777777777777777755555555555 คน88888888888  คคคคคคคคค ,คคคคคคคคนนนนนน  นนนนนนนนนนนนนนนน 59นนนนนนนนนน,,,,,,, 55555555555555 .55555555555 3299999999555555999999999.....33333333333 %]2222222222222222233333333333 %%%%%%%%%%  %%%%%%%%%%%]]]]]]]]%%%%%%%%%%%%

เผยแพรประมวลจริยธรรม 
ใหเปนที่รับทราบ 
อยางกวางขวาง  

[2,[[[[[[[[[[[ 212 [[[[222222222,,,,,,,, 111111112222111111122222222222 คน22222222222 คคคคคคคคค ,คคคคคคคคนนนน  นนนนนนนนนนนนน 50นนนนนนนนน,,,,,,,,, 555555555 .55555555555 90000000005555500000000055555 ........9999999999 %]000000000000000000099999999 %%%%%%%%%%  %%%%%%%%%%]]]]]]]]%%%%%%%%%%%

มีองคกรคุมครอง 
ขาราชการ 

มิใหถูกกลั่นแกลง  

[2,[[[[[[[[[[[ 054 
ู

[[[[222222222,,,,,,,, 55555555555444445555555555000000000 คน
ู

444444444444 คคคคคคคคค ,คคคคคคคคนนนนนน  นนนนนนนนนนนนนนน 47นนนนนนนนนน,,,,,,,, 44444444 .44444444444 267777777777444447777777777.........222222222 %]666666666666666666222222222 %%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%%%]]]]]]]]%%%%%%%%%%%

จัดทํามาตรฐาน 
จริยธรรมใหเปนบังคับ 

[1,[[[[[[[[[[ 936 11111111,,,,,, 33333333333666663333333333999999999999933333 คน666666666666 คคคคคคคคคคค , นนนนนนนนคคคคคคคคนนนนนนนนน 44.55นนนนนนนนนน,,,,,,, 4444444444......55555555544444444444444444444444444 %]555555555555555555555555%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%]]]]]]]]]%%%%%%%%%%

สงเสริมใหประชาชนตรวจสอบ
และแจงการกระทําผิด  

[1,[[[[[[[[ 898 [[[[[[1111111111,,,,,,, 99999999888889999999999888888888 คน8888888888 คคคคคคคคค , นนนนนนนคคคคคคคนนนนนนนนนน 43.67นนนนนนนนนน,,,,,,,, 3333333333........6666666666444444444433333333333444444444 %]6666666667777777777%%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%]]]]]]]%%%%%%%%%

แนวทางการสงเสริมการแแแแแแแแแแแนนนนนนนนนนววววววววททททททททททาาาาาาาาางงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรรรรรสสสสสสสสสงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสรรรรรรรรรริิิิิิิิิิมมมมมมมมมมกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาารรรรรรรรรร
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
แแแแแนนนนนนวววววททททาาางงงงกกกกาารรสสสสงงงงเเเเสสสสสสรรรรรรมมมมกกกกาาารรรร

ปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏบบบบบบบบบบตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาามมมมมมมมมมปปปปปปปปปรรรรรรรรรระะะะะะะะะะมมมมมมมมมวววววววววลลลลลลลลลลจจจจจจจจจรรรรรรรรรรยยยยยยยยยยธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิิบบบบบบบบบบัััััััััตตตตตตตตติิิิิิิิตตตตตตตตตาาาาาาาาามมมมมมมมมปปปปปปปปปรรรรรรรรรระะะะะะะะะะมมมมมมมมมมมวววววววววลลลลลลลลลลจจจจจจจจจรรรรรรรรริิิิิิิิิยยยยยยยยยธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมม
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 รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมของขาราชการพลเรือนในครั้งนี้จะนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้

1. ขอมูลท่ัวไป 
2. การรับรูประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน   
3. ความพึงพอใจตอพฤติกรรมของขาราชการพลเรือน 
4. การรับรูพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการทุจริตในการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรอน
1. ขอมูลทั่วไป  
 1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย  1,411 50.72 
หญิง 1,371 49.28 

อายุ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 20 ป 90 3.24 
20 - 30 ป 522 18.76 
31 - 40 ป 651 23.40 
41 – 50 ป 598 21.50 
มากกวา 50 ปขึ้นไป  912 32.78 
ไมระบุ 9 0.32 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา/ต่ํากวา 701 25.20 
มัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา 620 22.29 
อนุปริญญา/เทียบเทา 293 10.53 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 1,001 35.98 
ปริญญาโท/เทียบเทา 127 4.57 
สูงกวาปริญญาโท 26 0.93 
ไมระบุ 14 0.50 
 

สวนท่ี 3 
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ที่มีตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการพลเรือน 

 



 จากประชาชนผูตอบแบบสอบสำรวจ จำนวน 2,782 คน พบวา เปนเพศชาย
และเพศหญิงในจำนวนท่ีใกลเคียงกัน
 สวนใหญมีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป โดยเปนชวงอายุมากกวา 50 ปมากที่สุด
รองลงมาเปนผูมีอายุระหวาง 31-40 ป และมีอายุระหวาง 41-50 ป ตามลำดับ
 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด รองลงมาเปน
ผู สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา และสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ตามลำดับ   

 1.2 อาชีพ

 ประชาชนสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด
รองลงมาเปนผูประกอบอาชีพผูใชแรงงานและรับจางทั่วไป และเปนพอบาน แมบาน
เกษียณอายุหรือวางงาน ตามลำดับ ที่เหลือกระจายในกลุมอาชีพตางๆ 
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24.41 

20.35 
18.01 

19.23 

18.01 

  1.3 รายได 

ประชาชนที่สํารวจสวนใหญเปนผูมีรายได  (รอยละ 66.92) โดยสวนใหญ 
มีรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001–20,000 บาท รองลงมามีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 

 
 1.4 ที่พักอาศัยตามภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

  
 
 
 

ภาค จํานวน(คน) รอยละ 
กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  
(4 จังหวัด) 

679 24.41 

กลาง  
(21 จังหวัด) 

566 20.35 

เหนือ  
(17 จังหวัด) 

501 18.01 

ตะวันออกเฉียง 
เหนือ(20จังหวัด) 

535 19.23 

ใต 
(14 จังหวัด) 

501 18.01 

14.52 
18.55 

20.88 

24.73 10.42 
5.03 
5.86 

ไมระบุ (404 คน) 
ไมมีรายได (516 คน) 

ไมเกิน 10,000 บาท (581 คน) 
10,001 - 20,000 บาท (688 คน) 
20,001 - 30,000 บาท (290 คน) 
30,001 - 40,000 บาท (140 8น) 
มากกวา 40,000 บาท (163 คน) 

(รอยละ) 

หมายเหต ุปริมณฑล ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  
              จังหวัดสมุทรปราการ และจงัหวัดสมุทรสาคร 
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ผูเก่ียวของภายนอกในการดําเนินงานหรือรับจางสวน
ราชการ (60 คน) 

ตัวแทนหนวยงาน/องคกรท่ีมีการติดตอประสานงานกับ
สวนราชการ (124 คน) 

ประชาชนผูมาติดตอรับบริการจากสวนราชการ                                                        
(2,696 คน) 

2.16 

4.46 
96.91 

พื้นที่พักอาศัยของประชาชนที่ทําการสํารวจ อยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากที่สุด (รอยละ 24.41) รองลงมาเปนการกระจายในพ้ืนท่ีตางๆ ตามลําดับ 
ไดแก พ้ืนท่ีภาคกลาง (รอยละ 20.35) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 19.23)  
พื้นที่ภาคเหนือ (รอยละ 18.01) และพื้นที่ภาคใต (รอยละ 18.01) ตามลําดับ 

 

1.5 ความถ่ีในการติดตอกับสวนราชการ 

  

 ประชาชนที่สํารวจมีความถี่ในการติดตอราชการประมาณ 3-6 เดือน/ครั้ง
มากท่ีสุด (รอยละ 48.60) รองลงมาประมาณปละ 1 ครั้ง (รอยละ 39.79) และติดตอ
เปนประจําทุกเดือน (รอยละ 10.32) 

 

1.6 บทบาทหรือฐานะของประชาชนในการติดตอกับสวนราชการ  

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  จากจํานวนผูตอบท้ังหมด 2,782 คน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

  

ความถ่ี 

3 - 6 เดือน/คร้ัง 

ประมาณปละ 1 คร้ัง 

เปนประจําทุกเดือน 

อื่นๆ เชน ประมาณปละ 2 คร้ัง 

ไมระบ ุ

รวม 

จํานวน (คน) 

1,352 

1,107 

287 

17 

19 

2,782 

รอยละ 

48.60 

39.79 

10.32 

0.61 

0.68 

100.00 

(รอยละ) 
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 ประชาชนสวนใหญ จํานวน 2,696 คน (รอยละ 96.91) เปนผูมาติดตอกับ
สวนราชการในฐานะผูรับบริการมากท่ีสุด มีเพียงสวนนอยท่ีมาติดตอในฐานะตัวแทน
หนวยงาน/องคกรที่มาติดตอราชการ (รอยละ 4.46) หรือในฐานะผูเกี่ยวของภายนอก
ที่มารับจางสวนราชการ (รอยละ 2.16) 
 

2. การรับรูประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 2.1 รับรูวามีการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
  

การรับรู จํานวน (คน) รอยละ 
รับรู 442 15.89 
ไมรับรู 2,340 84.11 
รวม 2,782 100.00 

  

 ประชาชนผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ คิดเปนรอยละ 84.11 ไมเคยรับรูวามี
การบังคับใชประมวลจริยธรรมกับขาราชการพลเรือน 
 

2.2 ชองทางท่ีประชาชนรับรูประมวลจริยธรรมและความตองการ
เพิ่มเติมในชองทางตางๆ 
 ประชาชนมีการรับรูการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ผานชองทางตางๆ ดังน้ี 
 

 ช่องทางการร ับรู้ประมวลจริยธรรมในปัจจุบนัและช่องทางการร ับรู้ เพิมเติม  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

51.13 
32.35 
28.28 
27.83 
16.29 
17.65 
15.16 
9.50 

78.76 

34.58 
17.76 

23.11 
20.35 

 สื่อโทรทัศน 

ประกาศของทางราชการ 

 เพื่อน/ญาติพี่นอง 

ขาราชการท่ีไปติดตอดวย 

สื่ออินเทอรเน็ต/เว็บไซต/ออนไลน/โซเชียลมีเดีย 

ปาย/โปสเตอรประชาสัมพันธของสวนราชการ 

สื่อหนังสือพิมพ/วารสาร 

สื่อวิทย ุ

ชองทางการรับรูที่ตองการเพ่ิมเติม ชองทางรับรูปจจุบัน 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

(รอยละ) 



50 
 

ใหความเปนธรรมในการบรรจุ/แตงตั้ง/เล่ือนเงินเดือน/โอน/ยาย (132 คน) 

เปนแบบอยางที่ดี รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณของราชการ (218 คน) 

เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชนอยางถูกตองและรวดเร็ว (327 คน) 

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพและรกัษาคุณภาพของงาน (385 คน) 

ไมใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชน (851 คน) 

เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย (884 คน) 

อํานวยความสะดวกแกประชาชนอยางเสมอภาค (1,053 คน) 

ยืดถือประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน (1,268 คน) 

ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดทาํในสิ่งที่ถูกตอง (1,434 คน) 

มีจิตสํานึกท่ีดี รับผิดชอบตอหนาที่และเสียสละ (1,788 คน) 

4.74 
7.84 

11.75 
13.84 

30.59 
31.78 

37.85 
45.58 

51.55 
64.27 

ประชาชนท่ีแจงวามีการรับรูประมวลจริยธรรม จํานวน 442 คน รับรูวามี
ประกาศบังคับใชประมวลจริยธรรม ผานทางชองทางสื่อโทรทัศนมากที่สุด จํานวน  
226 คน (รอยละ 51.13) รองลงมารับรูผานชองทางประกาศของทางราชการ จํานวน 
143 คน (รอยละ 32.35) และรับรูผานทางการบอกเลาของเพ่ือน หรือญาติพี่นอง 
จํานวน 125 คน (รอยละ 28.28)  
 สําหรับชองทางที่ประชาชน จํานวน 2,782 คน ตองการใหมีการประชาสัมพันธ
เพิ่มขึน้เพื่อใหเกิดการรับรูประมวลจริยธรรม ลําดับแรก ไดแก โทรทัศน จํานวน 2,191 
คน (รอยละ 78.76) สื่ออินเทอรเน็ต เว็บไซต ออนไลน โซเชียลมีเดีย จํานวน 962 คน 
(รอยละ 34.58) สื่อหนังสือพิมพ/วารสาร จํานวน 643 คน (รอยละ 23.11) และ 
สื่อวิทยุ จํานวน 566 คน (รอยละ 20.35) ตามลําดับ 

 

2.3 สาระสําคัญทางจริยธรรมที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการพลเรือน  
 ประชาชนใหความสําคัญตอจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ 
พลเรือน ใน 3 ลําดับ แรก คือ ดานการมีจิตสํานึกท่ีดี รับผิดชอบตอหนาที่และเสียสละ 
จํานวน 1,788 คน (รอยละ 64.27) ดานการยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดทํา 
ในสิ่งที่ถูกตอง จํานวน 1,434 คน (รอยละ 51.55) และดานการยืดถือประโยชน 
ของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน จํานวน 1,268 คน (รอยละ 45.58)  
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อจริยธรรมทีสาํคญัในการปฏิบติัหน้าทีของข้าราชการพลเรือน   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  จากจํานวนผูตอบท้ังหมด 2,782 คน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  

(รอยละ) 

คน 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนตอพฤติกรรมของขาราชการพลเรือน 
3.1 ความพึงพอใจของประชาชนตอพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
จากการสํารวจ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรือนโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.18 

หมายเหตุ N = จํานวนผูตอบ 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คาเฉลี่ย แปลผล 
1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสตัย สุจรติ 1111111111.... ปปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิิบบบบบบบบบบบบััััััััััตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาททททททททททท่่่่่่ีีีีีีีีีีีีีดดดดดดดดดดวววววววววววยยยยยยยยยยยยคคคคคคคคคคคคคคววววววววววววาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมซซซซซซซซซซซซืืืืืืืืืืื่่่่ออออออออออออออออสสสสสสสสสสสสสสััััััััััตัตตตตตตตตตตตตยยยยยยยยยยยยย สสสสสสสสสสสสุุุุุุุุจจจจจจจจจจจจจจรรรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิติตตตตตตตตตตตตตต 3.24 33333333333333.......22222222222222224444444444444 ปานกลาง 

 (N=2,782) (((((((((((NNNNNNNNNNNN=========2222222222222,,,,,,7777777777788888888888882222222222))))))))))))     
2. อุทิศตนและเสียสละความสุขสวนตัวในการปฏิบัต ิ2222222222..... อออออออออออุุุุุุุุททททททททททิิิิิิิิิิิิศศศศศศศศศศตตตตตตตตตตตตนนนนนนนนนนนนแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสสสีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยสสสสสสสสสสสสลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะคคคคคคคคคคคคคควววววววววววาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสุุุุุุุุุุขขขขขขขขขขสสสสสสสสสสสววววววววววววนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตัััััััััััััววววววววววววใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรรรรรปปปปปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิิิิิิบบบบบบบบบบบบบััััััััััััััตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิ 3.15 333333333333.....1111111111155555555555 ปานกลาง 
หนาท่ี (N=2,782) หหหหหหหหหนนนนนนนนนาาาาาาาาาาททททททททททท่่่่่ีีีีีีีีีีี ((((((((((((NNNNNNNNNNNN========222222222222222,,,,,,,,7777777777778888888888222222222222222)))))))))))))   

3. กลาตัดสินใจบนความถูกตอง แมจะสรางความไม 333333333333.... กกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตัััััััััััััดดดดดดดดดดดดดสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจจจจบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนคคคคคคคคคคคคคคววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมถถถถถถถถถถถถููููููููููกกกกกกกกกกกกกกตตตตตตตตตตตตออออออออออออองงงงงงงงงงงงงง แแแแแแแแแแมมมมมมมมมมมจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะสสสสสสสสสสสสสสสสรรรรรรรรรราาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคควววววววววววาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมม 3.17 33333333333333.....11111111111777777777777 ปานกลาง 
พึงพอใจแกผูเสียประโยชน (N=2,781) พพพพพพพพพพพึึึึึึึึึงงงงงงงงงงงงพพพพพพพพพพพพออออออออออออใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจจแแแแแแแแแแกกกกกกกกกผผผผผผผผผผผผผผูููููููููููเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสสสสสีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะโโโโโโโโโโโยยยยยยยยยชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนน ((((((((((((((NNNNNNNNNNNNN========2222222222222,,,,,,,,,7777777777778888888888881111111))))))))))))     

4. ปฏิบัติงานตามหลักการ ความรูความสามารถและ 44444444.... ปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิบบบบบบบบบบบัััััััััััตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิิงงงงงงงงงงงาาาาาาาานนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลลลััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรรรรรร คคคคคคคคคคคคววววววววววาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรููููููููููููคคคคคคคคคคววววววววาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสาาาาาาามมมมมมมมมมมาาาาาาาารรรรรรรรรถถถถถถถถแแแแแแแแแลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะ 3.30 333333333333....333333333333300000000000000 ปานกลาง 
ความรับผิดชอบ (N=2,782) คคคคคคคคคคคคคววววววววววาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรััััััััััััััับบบบบบบบบบบบบบผผผผผผผผผผผผผผิิิิิิิิิิิิิดดดดดดดดดดดดดดชชชชชชชชชชชชชอออออออออออออออบบบบบบบบบบบ (((((((((((NNNNNNNNNNNNNN========222222222222222,,,,,,,7777777777778888888888222222222222)))))))))))))     

5. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนมิตร  5555555555...... ใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหบบบบบบบบบบบบรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิกกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดดวววววววววววววยยยยยยยยยยยยยคคคคคคคคคคควววววววววววาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสสสสะะะะะะะะะะะะะะะดดดดดดดดดดดดดวววววววววววววกกกกกกกก รรรรรรรรรรรรววววววววววดดดดดดดดดดเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรร็็็็็็็็็ววววววววววว เเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมิิิิิิิิิตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรร 3.23 33333333333333.........22222222222222223333333333333 ปานกลาง 
ไมเลือกปฏิบัติ (N=2,782) ไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเเเเเลลลลลลลลลลลลลืืืืืืืืืืืืออออออออออออกกกกกกกกกกกกปปปปปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิบบบบบบบบบบบบบบัััััััััััััตตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิ  (((((((((((NNNNNNNNNNNNNNN=========222222222222,,,,,,,,,777777777777778888888888882222222222222)))))))))))     

6. ใหบริการดวยขั้นตอนท่ีโปรงใส และตรวจสอบได 6666666666666.... ใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหบบบบบบบบบรรรรรรรรรริิิิิิิิิกกกกกกกาาาาาารรรรรรรดดดดดดดดดดวววววววววยยยยยยยยยยขขขขขขขขขขข้้้้้้้้้้ััััััััันนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตอออออออออออนนนนนนนนนทททททททท่่่่่่ีีีีีีีีีโโโโโโโโโโโโปปปปปปปปปรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงใใใใใใใใใใใสสสสสสสสสสสสส แแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรวววววววววจจจจจจจจจจสสสสสสสสสสออออออออออบบบบบบบบบไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดด 3.16 333333333333....1111111111166666666666 ปานกลาง 
(N=2,781) (((((((((((NNNNNNNNNNNN=========22222222222222,,,,,,7777777777778888888888888811111111)))))))))))     

7. เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางถูกตอง 777777777777...... เเเเเเเเเปปปปปปปปปปปดดดดดดดดดดดดเเเเเเเเผผผผผผผผผผผผยยยยยยยยยยยยขขขขขขขขขขขขอออออออออออออมมมมมมมมมมมมมููููููููููููลลลลลลลลลลลลลลลขขขขขขขขขขขขขาาาาาาาาาวววววววววววสสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรททททททททททท่่่่่่่ีีีีีีีีีีีเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะโโโโโโโโโโโโยยยยยยยยยยยยชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนนออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงถถถถถถถถถถููููููููููููกกกกกกกกกกกตตตตตตตตตตตตตตออออออออออออออองงงงงงงงงง 3.24 33333333333333.........222222222222222444444444444 ปานกลาง 
และครบถวน (N=2,779) แแแแแแแแแลลลลลลลลลละะะะะะะะะคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรบบบบบบบบบถถถถถถถถถถวววววววววนนนนนนนนน ((((((((((((NNNNNNNNNNNNN===========22222222222222,,,,,,,,,,,777777777777777777777799999999999)))))))))))     

8. ไมนําความสัมพันธสวนตัวกับผูใกลชิดมาประกอบ 88888888888..... ไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมนนนนนนนนนนนนํํํํํํํําาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคววววววววววาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสสสััััััััััมมมมมมมมมมมมพพพพพพพพพพพััััััััััันนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธธสสสสสสสสสสสสสสววววววววววววนนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตัััััััััััวววววววววววกกกกกกกกกกกััััััััััับบบบบบบบบบบผผผผผผผผผผผผผผููููููููููใใใใใใใใใใใใกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลชชชชชชชชชชชชิิิิิิิิิิดดดดดดดดดดดมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะกกกกกกกกกกกกกกอออออออออออบบบบบบบบบบบบ 3.13 333333333333.........11111111111333333333333 ปานกลาง 
การตัดสินใจหรือในการปฏิบัตหินาที่ (N=2,781) กกกกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรตตตตตตตตตตตตตตตตััััััััดดดดดดดดดดดสสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจจจหหหหหหหหหหหหหรรรรรรรรรรรรรรืืืืืืืืืืืืออออออออออออออใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรปปปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิิิิบบบบบบบบบบบบัััััััััััตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิหิหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาททททททททททท่่่่่่่ีีีีีีีีีีีีี ((((((((((NNNNNNNNNNNN=========2222222222222,,,,,,77777777777888888888888811111111111)))))))))))))     

9. ดูแล รักษาและใชงบประมาณ หรือทรัพยสินของ 99999999999.... ดดดดดดดดดดููููููููููููแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลล รรรรรรรรรรรััััััักกกกกกกกกษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะใใใใใใใใใใชชชชชชชชชชชชชชงงงงงงงงงงงงงงบบบบบบบบบบบบบบปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาณณณณณณณณณณณณณ หหหหหหหหหหหหรรรรรรรรรรรรรรืืืืืืืืืืืือออออออออออททททททททททททรรรรรรรรรรรรรรรัััััััััััพพพพพพพพพพพพพพยยยยยยยยยยยยสสสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนนขขขขขขขขขขขขขขอออออออออออออองงงงงงงงงงงงงง 3.08 33333333333333.......00000000000000888888888888888 ปานกลาง 
ทางราชการอยางประหยัดและคุมคา (N=2,781) ททททททททททาาาาาาาาาางงงงงงงงงรรรรรรรรราาาาาาชชชชชชชชชชกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรรรอออออออออออยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาางงงงงงงงงปปปปปปปปรรรรรรรรรระะะะะะะะะะหหหหหหหหหหหยยยยยยยยยยัััััััััััดดดดดดดดดดแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะคคคคคคคคคคคคุุุุุมมมมมมมมมมคคคคคคคคคาาาาาาาา (((((((((NNNNNNNNNNN========22222222222,,,,,,,7777777777778888888888111111))))))))))))     

10.ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเพื่อประโยชนของ 11111111110000000000000......ปปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิบบบบบบบบบบบััััััััััตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมกกกกกกกกกกกฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเบบบบบบบบบบบีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยบบบบบบบบบบบบบเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพืืืืืืืืืืื่่่่ออออออออออออออปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะโโโโโโโโโโโโยยยยยยยยยยยชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนขขขขขขขขขขขขออออออออออออองงงงงงงงงงงง 3.19 33333333333333.........1111111111199999999999999 ปานกลาง 
 ประชาชน (N=2,781) ปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนน ((((((((((((((NNNNNNNNNNNNNN========222222222222,,,,,,,,,777777777788888888881111111111)))))))))))))     

11.รักษาความเปนกลางทางการเมือง  1111111111111111111....รรรรรรรััััััััักกกกกกกกกกษษษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคววววววววววววาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงททททททททททททาาาาาาาาางงงงงงงงงงงกกกกกกกาาาาาารรรรรรรรรเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมืืืืืืืืืืืืออออออออออองงงงงงงงงง 3.11 3333333333333.....1111111111111111111 ปานกลาง 
 (N=2,782) (((((((((((NNNNNNNNNNN=========222222222222222,,,,,,77777777778888888888882222222222)))))))))))     

12.ปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาและคานิยม 11111111112222222222222.....ปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิิิิิบบบบบบบบบบัััััััััตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิิิตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลลลลัััััััััักกกกกกกกกกกคคคคคคคคคคคคํํํํํํํํําาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสออออออออออออออนนนนนนนนนนนทททททททททททาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสสสสสนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาแแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนนิิิิิิิิิิิิยยยยยยยยยยยยยมมมมมมมมมมมม 3.21 33333333333333.......2222222222222222111111111 ปานกลาง 
 ที่ดีงาม (N=2,782) ทททททททททท่่่่ีีีีีีีีีดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีงงงงงงงงงงงงาาาาาาาาามมมมมมมมมมม ((((((((((((NNNNNNNNNNNNN=========2222222222222,,,,,,,,,,7777777777788888888888888222222222222222)))))))))))))     

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.18 ปานกลาง 
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ประเด็นการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนที่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในระดับปานกลาง 5 ลําดับแรก ไดแก ดานการปฏิบัติงานตามหลักการ 
ความรูความรูความสามารถและความรับผิดชอบ , ดานการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต , ดานการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนอยางถูกตอง 
และครบถวนของขาราชการพลเรือน, ดานการใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว  
เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติ และดานการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาและคานิยม 
ที่ดีงาม 

 

3.2 ความพึงพอใจในตอการปฏิบัติหนาที่อยางมีจริยธรรมของ
ขาราชการพลเรือน      

                        
ขาราชการ

       
                                     
  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
   

  
ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่อยางมีจริยธรรมของ

ขาราชการพลเรือน เทากับ 6.13 (ระดับปานกลาง) จากคะแนนเต็ม 10 ทั้งนี้ มีจํานวน
ผูตอบมากที่สุดที่คะแนนระหวาง 5-6 คะแนน คิดเปนรอยละ 44.02 
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59.61 

72.22 

71.55 

77.57 

74.98 

29.98 

25.30 

24.35 

21.59 

24.62 

17.94 

11.63 

13.46 

10.69 

10.86 

ปรับปรุงบริการใหโปรงใสไดมาตรฐาน 
(N=2,258) 

ใหความเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ                         
(N=2,304) 

ใหขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ทันการณ      
(N=2,489) 

ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนมิตร      
(N=2,506) 

ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตตรงไปตรงมา 
(N=2,522) 

ดวยตนเอง บุคคลอื่นบอกมา สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต สื่อมวลชน 

4. การรับรูพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
 

ู ฤ
ของขาราชการพลเรือน
  4.1 การรับรูพฤติกรรมดานบวกและดานลบ 
 

 การร ับรู้พฤติกรรมด้านบวกของข้าราชการ  

 

 

 

 

 
 
 
หมายเหตุ N = จํานวนผูตอบ 
 (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 
 จากการสอบถามการรับรูของประชาชนตอพฤติกรรมทางดานบวกของ
ขาราชการพลเรือน โดยใหเลือกจาก 3 ชองทาง คือ การรับรูดวยตนเอง การรับรูจาก
บุคคลอ่ืนบอกเลามา และการรับรูจากสื่อส่ิงพิมพ/อินเทอรเน็ต/สื่อมวลชน โดยตอบได
มากกวา 1 ชองทาง พบวา ประชาชนรับรูพฤติกรรมดานบวกของขาราชการ 
ใน 5 พฤติกรรมดวยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาเปนการรับรูโดยบุคคลอื่นบอกเลามา
และการรับรูจากสื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต และสื่อมวลชน ตามลําดับ 

(รอยละ) 
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33.51 

34.38 

34.82 

37.52 

44.42 

44.39 

39.35 

45.19 

45.12 

45.64 

45.14 

41.47 

38.24 

36.71 

34.61 

31.38 

24.41 

22.34 

ละเมิดศีลธรรม ชูสาว เลนการพนัน ยาเสพติด 
(N=1,901) 

ว่ิงเตนหาเสนสายหาเพ่ือโยกยาย/เลื่อนตําแหนง 
(N=2,016) 

ใชอิทธิพลในการอนุมัติ อนุญาต จัดซื้อจัดจาง 
(N=1,979) 

รับสินบน เงินใตโตะ                                                    
(N=2,180) 

ใชทรัพยสินยทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน                       
(N=2,089) 

ไมเปนกลางทางการเมือง                                            
(N=2,023) 

ดวยตนเอง บุคคลอื่นบอกเลามา สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต สื่อมวลชน 

 การร ับรู้พฤติกรรมด้านลบของข้าราชการ  

    

 

 
 
 
หมายเหตุ N = จํานวนผูตอบ 
 (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 
 สวนพฤติกรรมทางดานลบของขาราชการ 6 พฤติกรรม สวนใหญประชาชน
จะรับรูจากการที่บุคคลอ่ืนบอกเลามา ยกเวนพฤติกรรมการวางตนไมเปนกลางทาง  
การเมืองของขาราชการที่ประชาชนมีการพบเห็นดวยตนเอง (รอยละ 44.39) ใกลเคียง
กันกับการท่ีบุคคลอ่ืนบอกเลามา (รอยละ 41.47) สวนประเด็นเกี่ยวกับการละเมิด 
หลักศีลธรรรม ศาสนาและจารีตประเพณีของขาราชการ นอกจากประชาชนจะรับรู
จากการท่ีบุคคลอื่นบอกเลามาเปนลําดับแรกแลว (รอยละ 39.35) ยังรับรูจาก 
สื่อส่ิงพิมพ อินเทอรเน็ตและสื่อมวลชนดวย (รอยละ 38.24)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รอยละ) 
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 4.2 การปฏิบัติของประชาชนเมื่อพบเห็นขาราชการมีพฤติกรรม
ทุจริต หรือสอไปในทางท่ีไมเหมาะสม 
 

 การปฏิบัติของประชาชนเมื่อพบเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต
หรือสอไปในทางไมเหมาะสมของขาราชการพลเรือน พบวา ประชาชนรอยละ 45.65 
จะบอกตอหรือเลาใหผูอื่นฟงมากที่สุด รองลงมารอยละ 26.78 จะแจงตอเจาหนาที่ 
ของสวนราชการ ขณะท่ีประชาชนรอยละ 20.06 จะวางเฉยตอพฤติกรรมที่พบเห็น 
และรอยละ 19.30 ยังไมรูวาจะแจงหนวยงานใด 
 

 
หมายเหต ุ จากจาํนวนผูตอบทั้งหมด 2,782 คน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  
 
 
 
 
 

การปฏบิตัิ จํานวน รอยละ
1.     บอกตอ/เลาใหผูอ่ืนฟง 1,270 45.65

2.     แจงเจาหนาทีข่องสวนราชการ 745 26.78
3.     วางเฉย 558 20.06
4.     ไมรูวาจะแจงหนวยงานใด 537 19.30

5.     แจงศูนยดาํรงธรรม 328 11.79
6.     แจงคณะกรรมการจริยธรรมประจาํสวนราชการ 220 7.91
7.     แจงตาํรวจ 195 7.01
8.     เขียนในสือ่อินเทอรเน็ต/โซเชียลมีเดยี 158 5.68
9.     แจงสือ่มวลชน (หนังสอืพิมพ/ วิทย/ุโทรทศัน) 133 4.78
10.   อ่ืนๆ เชน เขียนแสดงความคิดใสกลอง 12 0.43

   ในหนวยงานน้ันๆ/ ตกัเตอืนทนัททีีพ่บเหน็
   แสดงอาการไมพอใจ/ ไลออก/ ถายวีดโีอประจาน
   มองดวยสายตาเหยยีดหยาม เปนตน
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 4.3 แนวทางการสงเสริมจริยธรรมขาราชการพลเรือนที่
ประชาชนเห็นวาไดผลดี 
 

 ความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือนตามประเด็นใหเลือกตอบ 7 หัวขอและ
เลือกตอบไดหลายคําตอบ ผลที่ได คือ ลําดับแรกใหมีการลงโทษทางวินัยอยางเครงครัด 
คิดเปนรอยละ 57.26  รองลงมาคือ ใหปลูกฝงคานิยมความมีคุณธรรม คิดเปนรอยละ 
54.60 และการสงเสริมใหประชาชนรวมตรวจสอบและแจงการกระทําผิด คิดเปน           
รอยละ 31.06  รวมถึงใหจัดทํามาตรฐานจริยธรรมใหเปนขอบังคับ คิดเปนรอยละ 
27.71 ตามลําดับ 

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบติัตาม  

ประมวลจริยธรรม 

หมายเหต ุ จากจาํนวนผูตอบทั้งหมด 2,782 คน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  
 
 

 

 

8.45 

8.48 

22.54 

27.71 

31.06 

54.60 

57.26 

มีองคกรคุมครองขาราชการมิใหถูกกลั่นแกลง (235 คน) 

เผยแพรประมวลจริยธรรมใหเปนท่ีรับรู (236 คน) 

มีแบบอยางในการปฏิบัติตนท่ีดี (627 คน) 

จัดทํามาตรฐานจริยธรรมใหเปนขอบังคับ (771 คน) 

สงเสริมใหประชาชนตรวจสอบการกระทําผิด (864 คน) 

ปลูกฝงคานิยมความมีคุณธรรม (1,519 คน) 

มีการลงโทษทางวินัยอยางเครงครัด (1,593 คน) 

(รอยละ) 
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคร้ังนี้ ไดผลสรุปที่สําคัญ ดังนี้ 

1.  ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรคุมครองจริยธรรม
ประจําสวนราชการ 

การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรคุมครองจริยธรรมประจํา
สวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายหลังเมื่อมีการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน (2 กุมภาพันธ 2553) พบวา 

  ผูบังคับบัญชาและหัวหนาสวนราชการในฐานะองคกรคุมครอง
จริยธรรมไดปฏิบัติบทบาทหนาที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมไดมากกวากลไกอื่นๆ  
โดยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75)   

  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ มีการปฏิบัติบทบาท
หนาที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.39) ที่สําคัญพบวา
สวนราชการสวนใหญยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมแทนคณะเดิมที่ครบ
วาระ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการเพียงปละ 1-2 ครั้ง ทําใหประเด็น
สําคัญที่ไดจากการประชุมคอนขางนอย รวมทั้งการไมมีวาระการทํางานท่ีชัดเจนจึงขาด
ทิศทาง ทําใหผลการทํางานไมตอเนื่องและยังไมเกิดผลที่เปนรูปธรรมเพียงพอ 

  กลุ ม งาน คุ มครองจริ ยธรรม  มีการปฏิบัติ บ ทบาทหน าที่ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยที่ไมสูงนัก (คาเฉลี่ย 3.57) 
ประกอบกับกลุมงานคุมครองจริยธรรมไมไดรับปจจัยสนับสนุนดานการจัดโครงสราง 
อัตรากําลัง และงบประมาณเทาที่ควร  รวมถึงสวนใหญไมไดมีการมอบหมาย
ผูปฏิบัติงานในหนาที่นี้ โดยตรง จึงทําใหยังเปนงานในลําดับรอง และยังไมมี 
ผลการดําเนินงานเชิงประจักษมากเพียงพอ  
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
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  ดานการสงเสริมจริยธรรมในสวนราชการพบวาสวนใหญมุงเนน
กิจกรรมการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และรณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม  สวนในดานการปองกันการฝาฝนจริยธรรมและการติดตามประเมินผล 
ยังมีการดําเนินการนอย จึงควรสงเสริมการดําเนินงานในดานนี้เพื่อใหการวางแผน 
การทาํงานมีความครบถวนรอบดานย่ิงข้ึน  

  ปญหาอุปสรรคในการบังคับใชประมวลจริยธรรมท่ีพบมาก ไดแก 
กลุมงานคุมครองจริยธรรมที่มีภาระงานอ่ืนท่ีตองปฏิบัติมากจึงทําหนาที่ไดไมเต็มที่ และ
งบประมาณท่ีสนับสนุนไมเพียงพอ  

  ขอเสนอแนะจากองคกรคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ 
1) ควรจัดทํายุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรม 

เพื่อใหทุกสวนราชการนําไปเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและเปน ตัวช้ีวัด
ประจําป 

2) ควรรวบรวมกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมของสวนราชการตางๆ 
นําไปเผยแพรใหแกสวนราชการอ่ืนๆ เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการ 

3) ควรกําหนดใหมีการบังคับใชประมวลจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติใหกับทุกกระทรวงและใหมีการบังคับใชอยางตอเนื่อง 

4) ควรจัดใหมีการประชุมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประมวลจริยธรรมใหแกคณะกรรมการจริยธรรมและเจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรมอยางสม่ําเสมอ 

5) ควรกําหนดแบบประเมินจริยธรรมเพ่ือใชในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เชน การประเมินจริยธรรมเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหนง 
 

2. ผลการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน 
 ขาราชการพลเรือนสวนใหญรับรูวาตองปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม สวนวิธีการรับรูเปนการศึกษาดวยตนเองหรือการรับรูจากผูบังคับบัญชา  
เปนสวนใหญ แสดงวาการสงผานความรูใหแกขาราชการอาจตองใชแนวทางผสมผสาน
ทั้งการใหขาราชการเกิดความตื่นตัวในการรับรูดวยตนเอง รวมท้ังการสงผาน 
โดยผูบังคับบัญชาซึ่งจะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในการติดตาม ดูแล เอาใจใส และ  
การดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดี  
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 ขาราชการพลเรือนรับรูสาระประมวลจริยธรรมผานชองทาง
หนังสือเวียนภายในมากที่สุด ซึ่งถือวาเปนชองทางที่เปนทางการ อยางไรก็ดี นอกจาก
สงผานทางเอกสารทางราชการแลว ควรมีการเนนย้ําโดยตรงจากผูบริหารระดับสูง  
และผูบังคับบัญชาใหรับทราบนโยบายสําคัญและแนวทางปฏิบัติควบคูกันไปดวย 

 ขาราชการพลเรือนสวนใหญมีความรูความเขาใจในพฤติกรรม 
ที่พึงปฏิบัติหรือไมพึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมคอนขางดี โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ที่ไดมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม อยางไรก็ดียังมีขาราชการอีกจํานวนหนึ่ง 
ที่ยังขาดความรู ความเขาใจซึ่งอาจนําไปสูการกระทําผิดโดยรูเทาไมถึงการได  ดังนั้น 
จึงควรมีการสงเสริมความเขาใจท้ังกรณีศึกษา แบบทดสอบทางจริยธรรม  หรือ 
การวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยธรรมของขาราชการในประเด็นตางๆ และ 
มีการกําหนดมาตรการที่จําเปนในการสงเสริมและเปนแนวปฏิบัติใหแกขาราชการ 

 จริยธรรมที่ขาราชการพลเรือนใหความสําคัญ ไดแก 1) การมี
จิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่และเสียสละ 2) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด 
ทําในสิ่งที่ถูกตอง 3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน  
ซึ่งท้ัง 3 ประการ ควรนําไปใชเปนหลักการสําคัญในการรณรงคการปฏิบัติหนาที่อยางมี
จริยธรรมตอไป 

 ขาราชการพลเรือนเห็นวาสวนราชการมีการสงเสริมจริยธรรม 
ในระดับมาก แตในคาเฉลี่ยที่ไมสูงนัก (คาเฉลี่ย 3.56)  สําหรับประเด็นที่ยังมีการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง ไดแก การสํารวจติดตามประเด็นปญหาและความเสี่ยง
ทางจริยธรรม การมีระบบใหสาธารณะมีสวนรวมในการตรวจสอบ รวมถึงการมีระบบ
การคุมครองพยาน ผูรองเรียนและผูเกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งเปนกระบวนการในเชิง 
การปองกันและการเฝาระวังการกระทําผิด ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากองคกร
คุมครองจริยธรรม 

  ขาราชการพลเรือนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่อยางมี
จริยธรรมของขาราชการโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.79 (ระดับมาก) แสดงวา
สถานการณทางจริยธรรมในมมุมองของขาราชการอยูในระดับคอนขางนาพอใจ 
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  ขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในการสงเสริมจริยธรรม 
1) ควรปลูกฝงจิตสํานึก  และการฝกอบรมด านคุณธรรม 

จริยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาใหแกขาราชการ เยาวชน       และ
บุคคลในทุกภาคสวนของสังคม 

2) ควรมีตนแบบท่ีดีสําหรับเปนแบบอยาง รวมท้ังใหการ 
ยกยองขาราชการผูที่มีความเสียสละ เปนคนดี มีคุณธรรม 

3) ใหมีความจริงจังในการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการ 

4) ควรกําหนดบทลงโทษการฝาฝนจริยธรรม วินัย ใหเด็ดขาด 
ชัดเจน 

 

3. ผลการสํ ารวจความคิ ดเห็ นของประชาชนท่ี มี ต อพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมของขาราชการพลเรือน 

 ประชาชนผูตอบแบบสํารวจสวนใหญไมเคยรับรูวามีการประกาศ
บังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 ชองทางการเผยแพรประมวลจริยธรรมที่ประชาชนตองการใหมี
เพิ่มขึ้น ไดแก  สื่อโทรทัศน สื่ออินเทอรเน็ต เว็บไซต โซเชียลมีเดียตางๆ รวมทั้งสื่อ
หนังสือพิมพหรือวารสาร และสื่อวิทยุ ซึ่งสวนใหญเปนสื่อสารมวลชนท่ีเขาถึง 
กลุมประชาชนไดมากกวาการใชสื่อของทางราชการ เชน ปายประกาศ โปสเตอร
ประชาสัมพันธ หรือการบอกกลาวโดยขาราชการเอง 

 ประชาชนเห็นว าจริ ยธรรมที่ สํ า คัญในการปฏิบั ติหน าที่ 
ของขาราชการ มี 3 สวน ไดแก 1) การมีจิตสํานึกท่ีดี รับผิดชอบตอหนาท่ี และเสียสละ  
2) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 3) การยึดถึอประโยชน 
ของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน  ซึ่งสอดคลองกับผลการสอบถามจาก
ขาราชการพลเรือน อันเปนการยืนยันหลักการสําคัญในการรณรงคสงเสริมจริยธรรม
ขาราชการตอไป 
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 ประชาชนมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
ของขาราชการในระดับปานกลาง และมีความความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่อยางมี
จริยธรรมของขาราชการ ที่คาคะแนน 6.13 (ระดับปานกลาง) จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน  ผลจึงสะทอนวาภาพลักษณของขาราชการในสายตาประชาชนจึงยัง 
ไมเพียงพอตอความเชื่อถือและไววางใจ 

 ประชาชนมีการรับรูพฤติกรรมเชิงบวกของขาราชการดวยตนเอง
มากกวารับรูจากบุคคลอ่ืน  สําหรับพฤติกรรมเชิงลบของขาราชการสวนใหญรับรู  
จากการบอกเลาตอกันมา หรือการรับทราบจากสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ เนื่องจาก
พฤติกรรมเชิงลบหลายกรณีเปนเรื่องที่มีการดําเนินการลับหลัง หรือมีการปกปด หรือ 
รูเห็นเฉพาะวงในมิไดมีการแสดงออกใหเห็นภายนอกอยางชัดเจน เชน  การใชอิทธิพล
ในการอนุมัติ อนุญาต หรือการวิ่งเตนหาเสนสาย อยางไรก็ดี การรับรูพฤติกรรมทางลบ
แมจะไมไดเห็นดวยตนเองก็มีอิทธิพลสูงตอภาพลักษณในเชิงลบของขาราชการโดยรวม 

 ประชาชนเมื่ อพบเห็นขาราชการทุจริตหรือมีพฤติกรรม            
ที่ไมเหมาะสมก็มักจะบอกตอหรือเลาใหผูอื่นฟงมากท่ีสุด ลําดับถัดมาจึงเปนการแจงให
เจาหนาที่ของรัฐดําเนินการ บางสวนวางเฉย ในขณะท่ีบางสวนไมรูวาจะแจงหนวยงานใด 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความตระหนักรูแกประชาชนถึงการมีสวนรวม
ตรวจสอบการกระทําของขาราชการ ที่กระทําการฝาฝนกฎหมายทางจริยธรรมโดย  
ใหยึดถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

 ขอเสนอแนะของประชาชนในการสงเสริมจรยิธรรมเรียงลําดับ
ตามความเห็นจากมากไปนอย ดังนี้ 

1) ใหมีการลงโทษทางวินัยอยางเครงครัด 
2) ปลูกฝงคานิยมความมีคุณธรรม 
3) สงเสริมใหประชาชนตรวจสอบและแจงการกระทําผิด 
4) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมใหเปนขอบังคับ 
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