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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summery) 
******************** 

    สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ได้ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู ้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ ่งถือเป็นผู ้ที ่มีบทบาทสำคัญในการทำประโยชน์ 
ในองค์กรและสังคมโดยรวม ด้วยการเฝ้าระวัง เป่านกหวีด เพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันการกระทำผิด 
ต่าง ๆ และได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) ขึ้น เพื ่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของระบบร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการร้องเรียน ความพึงพอใจ  
และเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อการรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม และนำผลจาก
การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการ 
เฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันจะเป็นมาตรการและกลไกตามท่ีได้
กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู ้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  
ในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และภาคเอกชน  
    ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในระบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 
๑๔ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีแบบสอบถาม ๒ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น ๒,๓๓๑ คน 
คือ  
    ๑) แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรท่ีมี
หน้าท่ีจัดทำประมวลจริยธรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น ๙๗ คน 
    ๒) แบบสอบถามสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชน
ท่ัวไป มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น ๒,๒๓๔ คน 
    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
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   ๑. แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กร 
ที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม  
    จากการประมวลผลหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ ้น ๙๗ แห่ง  มีข้อค้นพบ 
สรุปได้ว่า หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตอบกลับ
ผู ้ร้องเรียนในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ๑ - ๑๐ วัน มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี ่ยวกับ 
การร้องเรียนให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเป็นประจำ โดยเฉลี่ยปีละ ๑ - ๒ ครั้ง มีการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องเรียน และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์หรือผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) โดยเน้นการปกปิดข้อมูล ดำเนินการโดยทางลับ 
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีจำนวนถึง ๒๓ หน่วยงานท่ียังไม่มีแนวทางการคุ้มครองท่ีชัดเจน   
   นอกจากนั้น หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ใน ๔ ของผู้ตอบแบบฯ ให้ความสำคัญ  
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการฝ่าฝืนจริยธรรมโดยตรง แต่ก็มีหน่วยงานที่ยังไม่เคยดำเนินการเรื่องนี้  
ในจำนวนใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ ยังพบว่า หน่วยงานของรัฐมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณากรณีฝ่าฝืนจริยธรรม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) ปัญหาการวินิจฉัยตีความ แยกแยะว่า
ปัญหาใดเป็นจริยธรรม หรือวินัย ร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง (๒) หลักฐานไม่เพียงพอทำให้วินิจฉัยไม่ได้ 
(๓) ขาดบุคลากรที่มีความรู้โดยตรง (๔) ปัญหาอื่น ๆ เช่น ความล่าช้า กลั่นแกล้ง ประชาสัมพันธ์ 
ไม่ทั่วถึง ขาดการชี้แจง ระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น และพบว่า หน่วยงานของรัฐ มีปัญหาและอุปสรรค 
ในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน /ยังไม่ได้
รับเรื ่องร้องเรียน (๒) ยังไม่ปรากฏปัญหาในทางปฏิบัติ เนื ่องจากหน่วยงานยังไม่มีหลักเกณฑ์  
หรือแนวทางคุ้มครองท่ีชัดเจน และ (๓) พบปัญหาท่ีชัดเจน เช่น การไม่ให้ความร่วมมือ หรือการปกปิด
ไม่กล้าแจ้งเบาะแสทำให้ไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน ข้อมูลรั่วไหล เป็นต้น โดยพบว่า ท่ีผ่านมาหน่วยงานของรฐั  
มีการพิจารณาและแก้ไขเรื ่องร้องเรียนได้สำเร็จประมาณปีละ ๑ - ๓๐๐ เรื ่อง แต่อย่างไรก็ตาม  
พบว่า มีหลายหน่วยงานท่ียังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมเลย  
  สำหรับข้อเสนอแนะ หรือมาตรการเฝ้าระวังที่เกิดประโยชน์ในอนาคตท่ีหน่วยงาน 
ของรัฐมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ ๗ ประการ ดังนี้ 
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  (๑) ควรเน้นการสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐ  กระตุ้นให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริม พัฒนา และปลุกจิตสำนึก รวมให้ผู้บังคับบัญชาประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี เพิ่มการเฝ้าระวังและเสริมสร้างระดับจริยธรรมให้เกิดข้ึนจริงในหมู่พนักงานของรัฐ 
คัดเลือกคนดีของหน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้ทำความดี สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าท่ีและให้กำลังใจคนทำดี
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ข้าราชการทำความดีด้วยใจ มีจิตใจรักในการบริการประชาชนเสมือนญาติ
ของตนเอง 
   (๒) ควรพัฒนาระบบการรับข้อมูล เช่น การรับแจ้งข้อมูลของหน่วยงานต้องตอบสนอง
อย่างทันด่วน อาจจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความทันด่วน  
และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือผู้แจ้งเบาะแส อาทิ การใช้ AI หรือระบบในการรับเรื่องร้องเรียน 
โดยให้มีการสนทนาสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น ซึ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้  เพื่อลดการ
ทำงานของเจ้าหน้าท่ีอีกประการหนึ่ง เหล่านี้เป็นต้น และหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจะได้ดำเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและตอบข้อร้องเรียนอย่างถูกต้องดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยดังกล่าว ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั ้น รัฐหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเกี ่ยวกับ  
การดำเนินการดังกล่าว ควรส่งเสริมเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรืองบประมาณ 
   (๓) ควรพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น ก.พ. ควรดำเนินการจัดทำแนวทาง  
วางแนวปฏิบัติในการทำงาน หลักเกณฑ์ ให้มีความชัดเจน รวมถึงแนวลงโทษที่มีความชัดเจน  
และแนวทางการพิจารณาของแต่ละเรื ่องที ่เก ี ่ยวกับจริยธรรม / มีข้อสอบเรื ่องนี ้ ในภาค ก.  
และปูพื้นฐานตั้งแต่ในโรงเรียนทุกระดับ รวมทั้งมีข้อกำหนดท่ีชัดเจนในแต่ละเรื่อง และบทลงโทษ 
ให้ชัดเจน เคร่งครัด เพื ่อจะให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน นอกจากนั้น  
ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ในแต่ละกรม ควรให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก ศปท.  
เช่น กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ควรเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างจริงจัง และให้นำข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล  
เช่น การคัดเลือกคนเข้าทำงาน การส่งคนเข้าอบรม และการเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหน่ง /ควรมีการจัดต้ัง
ผู้ดูแลด้านจริยธรรม และมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ  ฯลฯ 
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   (๔) ควรสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจัดตั ้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต 
และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยสอดส่องและตักเตือนบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมเสี ่ยง  
ต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   
  (๕) ควรมีการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ให้บ่อยขึ้น เพื่อลดการร้องเรียนจากประชาชน มีการจัดฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
เพื ่อเพิ ่มการเข้าถึงเรื ่องจริยธรรมให้มากที ่สุด  มีคู ่ม ือที ่ช ัดเจน  เน้นย้ำ ทบทวน และสื ่อสาร 
อย่างสม่ำเสมอ อบรมสร้างทัศนคติท่ีดีในการทำงาน เป็นต้น 
  (๖) ผู้บริหารองค์กรจะต้องลงมาขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมอย่างจริงจัง  ทั ้งการ
สนับสนุนงบประมาณ การมอบนโยบายท่ีชัดเจน รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง มโีครงสร้าง
และอัตรากำลังท่ีชัดเจนและเป็นจริงตามโครงสร้าง ส่งเสริมให้มีการสร้างบุคคลต้นแบบและสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคคลในสำนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีความสุข 
ในการทำงาน รักและภาคภูมิใจในองค์กร ก็จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ   
  (๗) ควรจ ัดทำหล ักเกณฑ ์กลางการค ุ ้มครองผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลหร ือผ ู ้แจ ้ง เบาะแส 
ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส /ควรปรับปรุง
ให้มีหน่วยรับคำร้องเรียน มีผ ู ้รับผิดชอบโดยตรง มีมาตรการลงโทษอย่างตรงไปตรงมาไม่ให้  
มีการช่วยเหลือกัน เด็ดขาด และให้คุณให้โทษจริง การบังคับใช้มีความเท่าเทียม เพื ่อให้เกิด 
ความเชื่อมั่นในระบบ และควรมีการยกย่องการทำความดีทุกรูปแบบควบคู่กันไปด้วย   
    ๒. แบบสอบถามสำหร ับข้าราชการ พนักงาน ล ูกจ้าง เจ ้าหน้าท ี ่ของรัฐ  

และประชาชนทั่วไป  

     จากการประมวลผลข้อมูลท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น ๒,๒๓๔ คน ส่วนใหญ่เป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๒,๐๔๔ คน หรือร้อยละ ๙๑.๕  มีข้อค้นพบสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

สะท้อนถึงปัญหาของระบบร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงานของรัฐ โดยเห็นควร

สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ชัดเจน แม้ว่าจะไม่เคยร้องเรียน
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หรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมเจ้าหน้าที ่ของรัฐมาก่อน ไม่ว่าช่องทางใด และให้คะแนนการทำงาน 

ของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการตอบรับและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ท่ี ๘ คะแนน ๗ คะแนน และ 

๕ คะแนน ตามลำดับ (จากคะแนนเต็ม ๑๐)   

     สำหรับเหตุผลของการร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

มีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ ๔๘.๑ พบว่า ให้เหตุผลเชิงบวก คือ ไม่เคยร้องเรยีน

เพราะไม่เคยพบเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่ดี มีร้อยละ ๖.๘ ที่ตอบว่าเคยร้องเรียนและได้รับ 

การแก้ปัญหาอย่างดี แต่ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ  ๔๕.๑ ให้เหตุผลเชิงลบ เช่น ไม่เคยร้องเรียนเพราะไม่มั่นใจ

ในความปลอดภัย เคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส แต่ไม่ได้ร ับการแก้ไขปัญหาเลย  ไม่เคยร้องเรียน 

หรือแจ้งเบาะแส เพราะสงสารเจ้าหน้าท่ี เคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส แต่ถูกเพิกเฉย และไม่เคยร้องเรียน 

เพราะเหตุผลอื่น ๆ เช่น เสียเวลา ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้รับการแก้ปัญหา ให้กรอกชื่อนามสกุลหรือเลขท่ี 

บัตรประชาชนทำให้ร้องเรียนไม่สะดวก กลัวไม่ปลอดภัย ถูกเจ้าหน้าท่ีกลั่นแกล้งและปกปิด ข้ันตอนยุ่งยาก  

กลัวปัญหาภายหลัง ไม่อยากให้เจ้าหน้าท่ีเดือดร้อน ไม่เคยร้องเรียน เพราะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการไต่สวน 

ตัดสิน หรือลงโทษ ไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน เคยร้องเรียนแจ้งไปแล้ว แต่เร่ืองเงียบหายไป ไม่ทราบ

จะติดตามอย่างไร เป็นต้น 

     ทั ้งน ี ้  ผ ู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว ่า ป ัญหาและอุปสรรคสำคัญในการร ้องเรียน 

หรือแจ้งเบาะแส หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม คือ กลัวว่าจะมีปัญหาภายหลัง 

เช่น ไม่ได้รับความคุ้มครอง กลัวถูกกลั่นแกล้ง ฯลฯ  รองลงมาคือ หน่วยงานเพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญ 

ไม่ตอบการร้องเรียน อันดับสามคือ ไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน และร้อยละ ๕๐.๗ เห็นด้วยกับ 

การแก้ปัญหาโดยคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความจริงมากที่สุด ร้อยละ ๔๔.๑ เห็นว่า 

เห็นว่า ควรปลูกฝังกระตุ้นเตือนด้วยแบบอย่างที่ดี และอันดับสาม ร้อยละ ๔๑.๕ เห็นด้วยว่า ควรให้

ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแส ส่วนที่เห็นด้วยว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน คือการใช้

เทคโนโลยีในการจ ับจ ้องมอง และการจ ัดส ัมมนาให้ความรู ้  เน ื ่องจากเห็นว ่าการให้ประชาชน 
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ช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสหรือการใช้เทคโนโลยีจับจ้องมองนั้น เป็นเพียงการลดปัญหาในระดับ 

ปานกลางหรือเป็นเพียงส่วนประกอบ แต่หัวใจของการลดปัญหาที่สำคัญ คือการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

หรือผู้แจ้งเบาะแสท่ีเป็นความจริง และควรเน้นการปลูกฝังกระตุ้นเตือนด้วยแบบอย่างที่ดีมากกว่า  

    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกินครึ ่ง หรือร้อยละ ๖๑.๒ เห็นด้วยว่า หากพบเห็น 

หรือรู้จักเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างข้อความที่เป็นเท็จ ดูหมิ่น หลอกลวงประชาชน  

หรือมีพฤติกรรมไม่ดี เช่น เรียกรับของขวัญ สินบน แต่กลับได้รับตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานของรัฐ    

จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ีคนนั้น รองลงมา คือ แจ้งหน่วยงานกลางด้านการปราบปราม 

อันดับสาม แจ้งเพื่อนที่ทำงานด้านปราบปราม หรือวินัย จริยธรรม และมีผู้ตอบบางส่วนจะโพสต์

ลงไลน์ Facebook หรือ Social Media และบางส่วนก็จะไม่แจ้งอีกด้วย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าหาก 

สังคมช่วยกันจับตามองพฤติกรรมเจ้าหน้าที ่ของรัฐ และแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล ก็จะสามารถ 

ช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ แต่ต้องระวังอาจมีการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  

จึงต้องกำหนดบทลงโทษผู้ให้ข้อมูลเท็จด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของประชาชนคือไม่มีหลักฐาน 

และไม่ได้รับความคุ้มครอง อาจเกิดอันตราย จึงจำเป็นต้องใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ Social Media 

และมีหน่วยงานกลางท่ีรับเร่ืองร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

        นอกจากนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกินครึ่ง หรือร้อยละ ๖๗ เห็นด้วยว่า ควรมี
การยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่มีพฤติกรรมที่ดี กล้าปฏิเสธการทุจริต ไม่นำผลประโยชน์ 
ของประเทศชาติมาเป็นประโยชน์ส่วนตัว ส่วนอีกประมาณร้อยละ ๓๐ เห็นว่าไม่แน่ใจเพราะอาจเกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำดี และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งเนื่องจากเป็นเรื่องพื้นฐาน 
ในการปฏิบัติตนของข้าราชการอยู่แล้ว ท้ังนี้ เมื่อถามถึงความมั่นใจต่อความคุ้มครองการแจ้งเบาะแส 
ที่จะมีขึ ้นในอนาคต พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังรู ้สึกไม่มั ่นใจ แต่ก็มีถึงร้อยละ ๔๖.๕  
ตอบว่า เป็นไปได้ โดยส่วนที่ไม่มั ่นใจให้เหตุผลว่า ยังมีระบบอุปถัมภ์ อำนาจนิยม ผลประโยชน์  
ระบบการคุ้มครองยังไม่ทันสมัย เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะโดยรวม เน้นว่าผู้บริหาร และภาครัฐควรให้
ความสำคัญในการคุ้มครองการแจ้งเบาะแสอย่างเร่งด่วน  
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รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุม้ครอง 
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 

จากแบบสอบถามของหน่วยงานของรฐั องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
และองค์กรที่มีหน้าที่จดัทำประมวลจรยิธรรม  
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ข้อมูลเก่ียวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   ข้อ ๑ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งติชม หรือร้องเรียน
เก่ียวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยวิธีการใด  
   พบว่า หน่วยงานผู้ตอบแบบฯ ส่วนใหญ่ ส่งข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน/ติชม ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์, เว็บไซด์, chat bot, line, Application, mail ฯลฯ จำนวน ๘๕ หน่วยงาน 
หรือ ๘๗.๖% รองลงมาได้แก่ แจ้งเรื่องมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง จำนวน ๘๑ หน่วยงาน หรือ ๘๓.๕% และอันดับสาม ได้แก่ ส่งผ่านตัวบุคคล เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
การเจ้าหน้าท่ี นิติกร หรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน จำนวน ๔๙ หน่วยงาน หรือ ๕๐.๕%  
   นอกจากนั้น มีช่องทางอื่น ๆ จำนวนเพียงเล็กน้อย ได้แก่ อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเจ้าหน้าที ่ของรัฐ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน หรือ ๑๑.๓% ยังไม่มีการดำเนินการเรื ่องนี้  
๔ หน่วยงาน หรือ ๔.๑% แจ้งผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น /กระดานถาม – ตอบ /แจ้งผ่าน 
กลุ่มอาสาสมัคร ฯ จำนวนอย่างละ ๑ หน่วยงาน เป็นต้น  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 
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   ข้อ ๒ หน่วยงานของท่าน มีการตอบรับข้อความ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม 
หรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในระยะเวลาเท่าใด  
    พบว่า หน่วยงานผู้ตอบแบบฯ ส่วนใหญ่มากกว่าครึ ่ง ใช้ ระยะเวลาในการตอบรับ  
๑ - ๑๐ วัน จำนวน ๕๔ หน่วยงานหรือ ๕๕.๗% รองลงมาคือ ระยะเวลา ๑๑- ๒๐ วัน จำนวน ๒๑ 
หน่วยงาน หรือ ๒๑.๖% และอันดับสามคือ ใช้ระยะเวลา ๒๑ - ๓๐ วัน จำนวน ๘ หน่วยงาน หรือ 
๘.๒%  
    นอกจากนั ้น พบว่า ม ี ๔ หน ่วยงานใช้ ระยะเวลาตอบรับ มากกว่า ๓๐ วัน  
และมี ๔ หน่วยงานไม่มีการร้องเรียน และมีอย่างละ ๑ หน่วยงานท่ีมีคำตอบดังนี้  

- มีการรับเรื่องร้องเรียนทุกเดือน ที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในสำนักงาน  

- โดยท่ัว ๆ ไป ไม่เกิน ๒๕ วันทำการ 
- ไม่แน่ใจแล้วแต่กรณีว่าเป็นเร่ืองอะไร  
- ตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด  



๑๑ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 

 

  

   ข้อ ๓ หน่วยงานของท่าน มีการซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับ
การร้องเรียน จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมากน้อยเพียงใด  

     พบว่า หน่วยงานผู้ตอบแบบฯ ส่วนใหญ่มีการซักซ้อมความเข้าใจฯ ปีละ ๑ - ๒ ครั้ง 
จำนวน ๖๐ หน่วยงาน หรือ ๖๑.๙% รองลงมาคือ ไม่มีเลย จำนวน ๑๗ หน่วยงาน หรือ ๑๗.๕% 
อันดับสามคือ ปีละมากกว่า ๖ ครั้ง หรือ ๘.๒ % จำนวน ๖ หน่วยงาน นอกนั้นคือ ปีละ ๓ - ๔ ครั้ง
จำนวน ๕ หน่วยงาน ปีละ ๕ - ๖ ครั้ง จำนวน ๓ หน่วยงาน ไม่แน่ใจ ปีละ ๒ - ๓ ครั้ง จำนวน ๑ 
หน่วยงาน 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 



๑๒ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

 

     ข้อ ๔ หน่วยงานของท่าน มีการซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับ 
การร้องเรียน จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยวิธีการใด  

     พบว่า หน ่วยงานผู ้ตอบแบบฯ ส ่วนใหญ่  ม ีการทำส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส์  หร ือสื่อ
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ จำนวน ๖๖ หน่วยงาน หรือ ๖๘ % รองลงมาคือ มีการประชุมชี้แจง จำนวน  
๕๓ หน่วยงาน หรือ ๕๔.๖% อันดับสามคือ ยังไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน หรือ 
๑๕.๕% นอกนั้นคือ ให้ความรู ้ตอนอบรม สำหรับสื ่อ ใช้เส ียงตามสายและมีหนังสือแจ้งเวียน  
ผ่านระบบไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ หรือใช้วิธีพูดคุยตลอดเมื่อสงสัย ถามเมื่อเจอหน้าพูด ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ยังไม่มีกิจกรรมนี้ เป็นต้น จำนวนข้อละ ๑ หน่วยงาน   

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 



๑๓ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

     ข้อ ๕ หน่วยงานของท่าน มีมาตรการเฝ้าระวัง และกระตุ้นเตือนให้บุคลากร 
ในสังกัด มีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยวิธีการใด   
     พบว่า หน ่วยงานผ ู ้ตอบแบบฯ ส ่วนใหญ่ม ีการทำส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส์ หร ือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวน ๖๘ หน่วยงาน หรือ ๗๐.๑% รองลงมาคือ หัวหน้างานคอยสอดส่องดูแล 
กระตุน้เตือน จำนวน ๕๗ หน่วยงาน หรือ ๕๘.๘% และอันดับสามคือ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน พฤติกรรม
ท่ีควรและไม่ควรกระทำสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน หรือ ๕๒.๖% นอกนั้นคือ ยังไม่มี
การดำเนินการเรื่องนี้ จำนวน ๗ หน่วยงาน หรือ ๗.๒% และวิธีการอื่น ๆ ได้แก่ ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ การดำเนินการทางวินัยและให้รางวัล /จัดอบรมและทำเป็น
รายงานแจ้งเวียน /ขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานองค์กรคุณธรรม เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน /
ประกาศนโยบายของผู ้บริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับชั้น/ ป้ายประกาศรับเรื ่องร้องเรียน 
จากศูนย์ต่อต้านการทุจริต/ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่มีกิจกรรม เป็นต้น จำนวนข้อละ  
๑ หน่วยงาน  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 
 



๑๔ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

     ข้อ ๖ หน่วยงานของท่าน มีวิธีการดำเนินการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
หรือผู้แจ้งเบาะแส (Whistle blower) เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ฝ่าฝืนระเบียบ 
กฎหมาย และพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้วยวิธีการใด 

    พบว่า หน่วยงานผู้ตอบแบบฯ ส่วนใหญ่ เน้นการปกปิดข้อมูล ได้แก่ การดำเนินการ
โดยทางลับ ไม่เปิดเผยชื่อ ที ่อยู ่ ข้อมูลส่วนตัว หรือเปลี่ยนชื่อ มากที่สุด จำนวน ๕๓ หน่วยงาน  
หรือ ๕๔.๖% รองลงมาคือ มีหลักเกณฑ์ผู้ที่อยู่ในข่ายควรอยู่ในความคุ้มครอง และแนวทางคุ้มครอง 
ที่ชัดเจน เช่น ปกปิดตัวตน ช่วยเหลือกรณีต้องการย้ายงาน ย้ายที่อยู่ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน หรือ 
๓๖.๑% อันดับสามคือ ยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน จำนวน ๒๓ หน่วยงาน หรือ ๒๓.๗%  
    อื่น ๆ นอกนั้น ได้แก่ 

- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ช่วยจัดหาทนาย หรือช่วยเหลือด้านคดี 
จำนวน ๑๑ หน่วยงานหรือ ๑๑.๓%  

- รักษาความปลอดภัย ชื ่อเสียง ทรัพย์สิน เสรีภาพ เช่น จัดให้อยู่ในที่ปลอดภัย  
ให้เจ้าหน้าท่ีดูแล/คุ้มครอง/อารักขา จำนวน ๘ หน่วยงาน หรือ ๘.๒%  



๑๕ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

- ให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ หรือยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่าง จำนวน  
๖ หน่วยงาน หรือ ๖.๒% 

- ได้รับสิทธิพึงได้รับ เช่น ให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย ทั้งอาหาร ที่พัก ฟื้นฟูจิตใจ  
/ให้การศึกษาอบรม เรียกร้องค่าสินไหม แจ้งสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง  /รวมถึงให้คำสั่งแต่งต้ัง
โยกย้ายเป็นโมฆะกรณีสืบสวนแล้วพบว่า เป็นการกลั่นแกล้ง จำนวนข้อละ ๕ หน่วยงาน หรือ ๕.๒% 

- จัดต้ังกองทุนให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๔ หน่วยงาน หรือ ๔.๑% 
- ให้ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเลี้ยงชีพ จ่ายค่าชดเชย ค่าขาดประโยชน์ จำนวน ๓ หน่วยงาน 

หรือ ๓.๑%  
- ทางสำนักงานยังไม่เคยมีผู ้ร้องเรียนในประเด็นนี้ ส่วนในกรณีคุ ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส สำนักงานจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสและปกปิดไว้เป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส / ให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรภายในที่แจ้งเบาะแส ตามระบบ / เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีกำหนดไว้ จำนวนข้อละ ๑ หน่วยงาน  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 



๑๖ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

 

    

   ข้อ ๗ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการจัดการ กรณีมีผู้ถูกร้องเรียนว่ากระทำฝ่าฝืน
จริยธรรม อย่างไร  

   พบว่า หน ่วยงานผ ู ้ตอบแบบฯ ส ่วนใหญ่ (เก ือบ ๑ ใน ๔ ของผ ู ้ตอบแบบฯ)  
มีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ด้านการฝ่าฝืนจริยธรรมดูแลโดยตรง จำนวน ๒๔ หน่วยงาน หรือ ๒๔.๗ % 
รองลงมา คือ ยังไม่เคยดำเนินการเรื่องนี้จำนวน ๒๒ หน่วยงาน หรือ ๒๒.๗% อันดับสามคือ ส่งเรื่อง
ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวินัยเป็นผู้ดูแล จำนวน ๒๑ หน่วยงาน หรือ ๒๑.๖% (โดยมีจำนวนใกล้เคียงกับอันดับ
รองลงมา)  



๑๗ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

   นอกเหนือจากนั ้น หน่วยงานมีการจัดการฯ โดยส่งเรื ่องให้คณะกรรมการกลาง  
หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ หน่วยงาน หรือ ๑๑.๓% และส่งเรื่องให้ 
การเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแล จำนวน ๑๐ หน่วยงาน หรือ ๑๐.๓%  
   สำหรับการจัดการวิธีการอื่น ๆ ได้แก่ ผู้บริหารประชุมทุกเช้าวันจันทร์ สามารถเสนอ
เรื ่องได้ทันที / ตามกฎหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้สอบสวน แต่ที ่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณี
ร้องเรียน เป็นต้น  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 

  

    ข้อ ๘ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเกี ่ยวกับการพิจารณากรณีฝ่าฝืน
จริยธรรมของหน่วยงานของท่าน คืออะไร 

     พบว่า ปัญหาของหน่วยงานผู้ตอบแบบฯ แบ่งเป็น ๔ กรณี คือ  

(๑) ปัญหาการวินิจฉัยตีความ เช่น การตัดสินชี้ขาดว่าการผิดจริยธรรมใดเป็นการผิด
แบบร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง และการแยกแยะความผิดจริยธรรมแบบใดที่ไม่มีความผิดทางวินัย /  



๑๘ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

การวินิจฉัย/การตีความว่าพฤติกรรมใดท่ีเข้าข่ายฝ่าฝืน /การคาบเกี่ยวกันระหว่างการฝ่าฝืนจริยธรรม
และการกระทำผิดวินัยไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน ประกอบกับการฝ่าฝืนจริยธรรมบัญญัติไว้
กว้างๆ จึงทำให้ไม่สามารถแยกการดำเนินการได้อย่างชัดเจน/ บางเรื ่องก้ำกึ ่งระหว่างจริยธรรม 
และวินัย เป็นต้น   

(๒) หลักฐานไม่เพียงพอ  เช ่น กรณีท ี ่ผ ู ้แจ ้งเบาะแสไม่ได ้แจ้งช ื ่อผู ้ร ้องเรียน  
หรือรายละเอียดที่สามารถสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ทำให้ไม่สามารถนำผู้ที่ฝ่าฝืนจริยธรรมมา
ดำเนินการทางวินัยได้ / บางครั้งผู้ร้องไม่ครบถ้วนหรือเพียงพอในการพิจารณา / ผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อ 
ท่ีอยู่ จึงไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ /การไม่ให้ความร่วมมือ หรือการปกปิดไม่กล้าแจ้งเบาะแส 
จึงไม่สามารถดำเนินการได้ /ขาดหลักฐานท่ีชัดเจน ทำให้บ่งชี้ความผิดได้ยาก เป็นต้น 

(๓) ขาดบุคลากรที่มีความรู้โดยตรง เช่น ยังไม่มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบหน้าท่ีนี้โดยตรง  
มีแต่มอบหมายให้รับผิดชอบอีกหน้าท่ีหนึ่ง ทำให้ไม่ได้มีความรู้และเวลามากพอท่ีดำเนินการได้เต็มท่ี /
ในส่วนของ ศปท. ไม่มีนิติกร ท่ีมีความรู้เร่ืองกฎหมายโดยตรงในการดำเนินการ /มอบหมายยังสับสน 
และมีหลายขั้นตอน/เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการปฏิบัติ / เจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขาดเจ้าหน้าท่ีโดยตรง ควรจัดอัตราจ้างจังหวัด เป็นต้น  

(๔)  ปัญหาอื่น ๆ เช่น ล่าช้า กลั ่นแกล้ง ประชาสัมพันธ์ไม่ทั ่วถึง ขาดการชี้แจง

แนะนำ/ผิดจริยธรรมถือเป็นเรื่องเล็กน้อย /ยังไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น /บุคลากรขาดความตระหนัก 

ถึงบทบาทและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม / เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  

มีงานมาก / กฎหมายมากมายเลยทำให้เจ้าหน้าท่ีสับสน /ระบบอุปถัมภ์ /ฯลฯ  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ (คำตอบบางส่วน)) 



๑๙ 
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    ข้อ ๙ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเกี ่ยวกับการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  

หรือผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงานของท่าน คืออะไร 

    พบว่า ปัญหาของหน่วยงานผู้ตอบแบบฯ แบ่งเป็น ๓ กรณี คือ 

(๑) ไม่มีปัญหาใด ๆ เช่น ไมม่ีปัญหาและอุปสรรค / ปัจจุบันไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมของหน่วยงาน 

/ ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส 

เนื่องจากยังไม่มีกรณีการรับเรื่องแจ้งเบาะแส 

(๒) อาจจะมีแต่ยังไม่พบปัญหา เช่น ยังไม่พบปัญหา เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียน

กรณีดังกล่าว แต่พอจะอนุมานได้ว่า การปกปิดข้อมูลของบุคคลผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสอาจจะ 



๒๐ 
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ไม่สามารถปกปิดอย่างเต็มท่ี สาเหตุประการหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากกระบวนการทางการรับส่งหนังสือ

หรือสารบรรณ /ยังไม่ปรากฎปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากส่วนราชการยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์  

แนวทาง วิธีดำเนินการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ประกอบกับยังไม่เคยมีเคสร้องเรียน  

การฝ่าฝืนจริยธรรมเกิดข้ึนในหน่วยงาน / ยังไม่มีเรือ่งดังกล่าวเกิดข้ึน/ ยังไม่พบ เป็นต้น 

(๓) มีปัญหาต่าง ๆ เช่น การไม่ให้ความร่วมมือ หรือการปกปิดไม่กล้าแจ้งเบาะแส /

ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน/ไม่ค่อยแจ้งเบาะแส /ไม่มีผู้แจ้งเบาะแส /ถูกเปิดเผยตัวตน / ข้อมูลรั่วไหล  

ไม่ปลอดภัยในการทำงาน/ ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน /อาจจะยังเป็นช่องกรณีที่มาตรการมีช่องว่าง /

ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้โดยตรง อยากให้ กพ. ช่วยกำหนดแนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม  /

ระบบคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่มี เช่น กองทุนกลาง การช่วยท่ีพัก การจัดสวัสดิการดูแล ระหว่างพิจารณา

เรื ่องราว (หากมี) / ไม่แน่ใจว่ามีมาตรการอะไรหรือไม่ /หน่วยงานผู ้ร ับเรื ่องและผู้ดำเนินการ 

แยกต่างหากจากกัน ต้องมีการประสานเพื่อร่วมมือ / ผู้แจ้งเบาะแสไม่กล้าให้ข้อมูล / ไม่ได้ดำเนินการ 

/ อ ิทธ ิพลและการบังคับบัญชา ทำให้เก ิดช่องว ่างในการคุ ้มครอง  / ข ้อจำก ัดของแนวทาง 

ในการคุ้มครองที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน / ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้ 

จากบุคคลภายนอก ไม่ได้ขอรับการคุ้มครอง/ แนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ยังไม่ชัดเจน  

และไม่มีมาตรการที่กำหนดเป็นรูปธรรม/หน่วยงานไม่มีความจริงใจท่ีจะทำการ ฯลฯ 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ (คำตอบบางส่วน)) 



๒๑ 
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    ข้อ ๑๐ ที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการพิจารณาเรื ่องร้องเรียน  
และแก้ไขปัญหาได้สำเร็จปีละประมาณก่ีเรื่อง 

    พบว่า หน่วยงานผู้ตอบแบบฯ มีปริมาณการดำเนินการพิจารณาและแก้ไขปัญหา

แตกต่างกัน แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม คือ 

(๑) ไม่มีเลย /ยังไม่เคยมีการร้องเรียนใด ๆ  /ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม 

(๒) ปีละ ๑ - ๒ เรื่อง ดำเนินการสำเร็จทุกเร่ือง  

(๓) ปีละ ๒ - ๕ เร่ือง / ๒ - ๓ เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการจัดการท่ีไม่เข้าใจกัน ระหว่าง

ผู้ใช้บริการ กับเจ้าหน้าท่ีท่ียึดระเบียบ เป็นหลัก 

(๔) ปีละ ๗ เรื่อง  



๒๒ 
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(๕) ปีละ ๑๐ เรื่อง /ทุกเดือน หรือมากกว่า ๑๐ เรื่อง 

(๖) ปีละ ๒๐ - ๓๐ เรื่อง 

(๗) ปีละ ๕๐ เรื่อง  

(๘) ปีละประมาณ ๓๐๐ เร่ืองโดยเฉลี่ย /ต้ังแต่วันท่ี ๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ ก.ค. ๖๔ จำนวน

เร่ืองร้องเรียน ๓๑๘ เรื่อง 

(๙) ไม่มีการร้องเรียนจริยธรรม แต่มีเร่ืองกล่าวโทษอื่น ประมาณ ๒ ปีต่อ ๑ เร่ือง 

(๑๐) ไม่ทราบข้อมูล /ไม่มีข้อมูลท่ีเเน่ชัด 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ (คำตอบบางส่วน)) 
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     ข้อ ๑๑ ข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุง หรือข้อควรกำหนดเป็นแผนการในอนาคต 
เพื่อให้เป็นมาตรการเฝ้าระวังที ่เกิดประโยชน์ สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมตาม
ประมวลจริยธรรมได้ครบ ๑๐๐% รวมถึงช่วยลดข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากประชาชนได้จริง  

     พบว่า หน่วยงานผู้ตอบแบบฯ มข้ีอเสนอแนะต่าง ๆ แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้  

(๑) ควรมีการสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น เช่น สร้างความตระหนกัรู้
ถึงจริยธรรมภาครัฐ โดยการปลูกฝังต้ังแต่เร่ิมปฏิบัติงาน และมีตัวอย่างท่ีดีให้ได้ซึมซับตลอดระยะเวลา
การทำงาน /กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีตามประมวลจริยธรรม โดยให้
ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี /ไม่ควรวางเป้าหมายในการลดข้อร้องเรียนจากประชาชน 
แต่ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและเสริมสร้างระดับจริยธรรมให้เกิดขึ้นจริงในหมู่พนักงานของรัฐ  /ส่งเสริม 
พัฒนา เร่ืองคุณธรรม วินัย และจริยธรรม โดยสอดแทรกเนื้อหาให้ทราบ / คัดเลือกคนดีของหน่วยงาน
เพื่อกระตุ้นให้ทำความดี / สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และให้กำลังใจคนทำดี อย่างต่อเนื่อง  /เน้น
แนวทางการส่งเสริม ปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความเข็มแข็งของความประพฤติให้จริยธรรมเป็นหลัก /
ส่งเสริมให้ข้าราชการทำความดีด้วยใจ มีจิตใจรักในการบริการประชาชนเสมือนญาติของตนเอง 

(๒) พัฒนาระบบการรับข้อมูล เช่น การรับแจ้งข้อมูลของหน่วยงานต้องตอบสนอง
อย่างทันด่วน อาจจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความทันด่วน  
และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือผู้แจ้งเบาะแส อาทิ การใช้ AI หรือระบบในการรับเรื่องร้องเรียน 
โดยให้มีการสนทนาสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเบื ้องต้น ซึ ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื ่อลด  
การทำงานของเจ้าหน้าที ่อ ีกประการหนึ ่ง เหล่านี ้เป็นต้น และหน่วยงานที ่ร ับเรื ่องร้องเรียน  
จะได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและตอบข้อร้องเรียนอย่างถูกต้องดังกล่าวต่อไป  อย่างไรก็ตาม  
การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดังกล่าว ย่อมมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง ดังนั้น รัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ควรส่งเสริมเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรืองบประมาณ 

(๓) พัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น ก.พ. ควรดำเนินการจัดทำแนวทาง 
วางแนวปฏิบัติในการทำงาน หลักเกณฑ์ ให้มีความชัดเจน รวมถึงแนวลงโทษที่มีความชัดเจน  
และแนวทางการพิจารณาของแต่ละเรื่องท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม / มีข้อสอบเรื่องนี้ ในภาค ก. และ ปูพื้นฐาน
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ต้ังแต่ในโรงเรียนทุกระดับ รวมท้ัง มีข้อกำหนดชัดเจนแต่ละเรื่อง และบทลงโทษให้ชัดเจน เคร่งครัด/
เพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน /ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 
ในแต่ละกรม /ควรให้กลุ ่มงานที่เกี ่ยวข้อง นอกเหนือจาก ศปท. เช่น กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
ควรเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างจริงจัง และให้นำข้อกำหนด
คุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือกคนเข้าทำงาน  
การส่งคนเข้าอบรม และการเลื ่อนขั ้นเลื ่อนตำแหน่ง /ควรมีการจัดตั ้งผ ู ้ด ูแลด้านจริยธรรม 
และมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ  ฯลฯ 

(๔) การสร้างการมีส่วนร่วม/ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต 
และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยสอดส่องและตักเตือนบุคคลท่ีอาจมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   

(๕) ควรมีการประชาสัมพันธ ์ เน ้นย ้ำเกี ่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญ 
ของมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้บ่อยขึ้น เพื่อลดการร้องเรียนจากประชาชน / จัดฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการเข้าถึงเรื ่องจริยธรรมให้มากที่สุด / มีคู ่มือที ่ชัดเจน /เพิ ่มช่องทางเข้าถึง ให้ง่าย  
หาความรู้ได้ตลอด/เน้นย้ำ ทบทวน สื่อสาร อย่างสม่ำเสมอ / อบรมสร้างทัศนคติท่ีดีในการทำงาน เป็นตน้ 

(๖) ผู ้บริหารองค์กรจะต้องลงมาขับเคลื ่อนงานด้านจริยธรรม อย่างจริงจัง  
ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การมอบนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
(โครงสร้างการทำงาน อัตรากำลังต้องชัดเจนและเป็นจริ งตามโครงสร้าง) /ผู้บริหารองค์กรจะต้อง
ส่งเสริมให้มีการสร้างบุคคลต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลในสำนักงานเพื ่อเป็นขวัญ  
และกำลังใจ เมื่อบุคลากรในสำนักงานมีความสุขกับการทำงาน รักและภาคภูมิใจในองค์กรก็จะทำงาน
อย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาการร้องเรียนก็จะลดลงหรือไมม่ี 

(๗) ควรจ ัดทำหล ักเกณฑ์กลางการคุ ้มครองผู ้ ให้ข ้อมูลหรือผู ้แจ ้งเบาะแส 
ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส /ควรปรับปรุง
ให้มีหน่วยที่รับคำร้องเรียนที่ชัดเจนโดยมีผู้รับผิดชอบโดยตรง /มีมาตรการลงโทษอย่างตรงไปตรงมา
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ไม่ให้มีการช่วยเหลือกัน การลงโทษต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด ให้คุณให้โทษจริง /มีการบังคับใช้ให้เท่า
เทียม จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบ /หากความเสียหายต่อรัฐและประชาชนมีผลมากกว่าองค์กร  
ควรจัดการเด็ดขาด กับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ แต่หากเป็นความเสียหายต่อบุคคล หรือ ระดับองค์กร 
นั้น ๆ ก็อาจพิจารณาโทษตามที่เหมาะสม ส่วนท่ีควรทำคู่กัน คือ การยกย่องการทำความดีทุกรูปแบบ 
ควบคู่กัน/ควรมีระเบียบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้โดยเฉพาะ เป็นต้น  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ (คำตอบบางส่วน)) 

 
****************************************** 
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ภาคผนวก 
ข้อ ๑๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม  

• สร้างความตระหนักรู้ถึงจริยธรรมภาครัฐ โดยการปลูกฝังต้ังแต่เร่ิมปฏิบัติงาน และมีตัวอย่างท่ี

ดีให้ได้ซึมซับตลอดระยะเวลาการทำงาน 

• กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติหน้าที ่ตามประมวลจริยธรรม โดยให้

ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

• ไม่ควรวางเป้าหมายในการลดข้อร้องเรียนจากประชาชน แต่ต้องเพิ ่มการเฝ้าระวังและ

เสริมสร้างระดับจริยธรรมให้เกิดข้ึนจริงในหมู่พนักงานของรัฐ 

• การรับแจ้งข้อมูลของหน่วยงานต้องตอบสนองอย่างทันด่วน อาจจะนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความทันด่วนและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือผู้แจ้ง

เบาะแส อาทิ การใช้ AI หรือระบบในการรับเรื่องร้องเรียน โดยให้มีการสนทนาสอบถามข้อมูล

ท่ีจำเป็นเบ้ืองต้น ซึ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อลดการทำงานของเจ้าหนา้ท่ีอีกประการ

หนึ่ง เหล่านี้เป็นต้น และหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจะได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและ

ตอบข้อร้องเรียนอย่างถูกต้องดังกล่าวต่อไป 

• อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดังกล่าว ย่อมมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง ดังนั้น รัฐหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ควรส่งเสริมเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือ

งบประมาณ 

• ก.พ. ควรดำเนินการจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ ให้มีความชัดเจน เพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆ 

นำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

• ควรมีการเผยแพร่มากกว่านี้ 

• ควรท่ีจะมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในแต่ละกรม 
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• กพ ควรกำหนดแนวโทษท่ีมีความชัดเจน รวมท้ังแนวทางการพิจารณาของแต่ละเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

จริยธรรม 

• วางแนวปฏิบัติในการทำงาน 

• การสร้างการมีส่วนร่วม 

• ส่งเสริม พัฒนา เรื่องคุณธรรม วินัย และจริยธรรม โดยสอดแทรกเนื้อหาให้ทราบ 

• คัดเลือกคนดีของหน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้ทำความดี 

• ควรมีการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ เกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานจริยธรรม 

ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้บ่อยข้ึน 

เพื่อลดการร้องเรียนจากประชาชน 

• คู่มือท่ีชัดเจน 

• ๑. ผู้บริหารองค์กรจะต้องลงมาขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม อย่างจริงจังทั้งการสนับสนุน

งบประมาณ การมอบนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (โครงสร้าง

การทำงาน อัตรากำลังต้องชัดเจนและเป็นจริงตามโครงสร้าง) 

๒. ควรให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก ศปท. เช่น กลุ่มงานบริหารงานบุคคลควรเข้า

มาร่วมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างจริงจัง และให้นำข้อกำหนด

คุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือกคนเข้าทำงาน 

การส่งคนเข้าอบรม และการเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ 

๓. ผู้บริหารองค์กรจะต้องส่งเสริมให้มีการสร้างบุคคลต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคล 

ในสำนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เมื่อบุคลากรในสำนักงานมีความสุขกับการทำงาน รัก

และภาคภูมิใจในองค์กรก็จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาการร้องเรียนก็จะลดลง/ไม่มี 



๒๘ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

• ความเสียหายต่อรัฐและประชาชน หากมีผลมากกว่า องค์กร ควรจัดการเด็ดขาด กับผู้ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติ แต่หากเป็นความเสียหายต่อบุคคล หรือ ระดับองค์กรนั้นๆ ก็อาจพิจารณาโทษ

ตามท่ีเหมาะสม ส่วนท่ีควรทำคู่กัน คือ การยกย่องการทำความดีทุกรูปแบบ ควบคู่กัน 

• สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าท่ีและให้กำลังใจคนทำดี อย่างต่อเนื่อง 

• ควรมีการจัดต้ังผู้ดูแลด้านจริยธรรมและมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ 

• จัดฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงเรื่องจริยธรรมให้มากที่สุด 

• สรุปบทบาทของกระทรวง กรม จังหวัดจะดำเนินงานอย่างไร12345... 

• เพิ่มช่องทางเข้าถึง ง่ายๆ หาความรู้ได้ตลอด 

• มีข้อสอบเรื่องนี ้ ในภาค ก และ ปูพื ้นฐานตั้งแต่ในโรงเรียนทุกระดับ รวมทั้ง มีข้อกำหนด

ชัดเจนแต่ละเร่ือง และบทลงโทษให้ชัดเจน เคร่งครัด 

• กรมเน้นแนวทางการส่งเสริม ปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความเข็มแข็งของความประพฤติให้

จริยธรรมเป็นหลัก 

• ควรมีการจัดตั ้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน  

เพื่อช่วยสอดส่องและตักเตือนบุคคลท่ีอาจมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

• ต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการอบรมขรก.ใหม่ อบรมและกระตุ้นขรก.จนท.บ่อยๆ และมีการ

ป้องปราม 

• ส่งเสริมให้ข้าราชการทำความดีด้วยใจ. มีจิตใจรักในการบริการประชาชนเสมือนญาติของ

ตนเอง 

• มีการบังคับใช้ให้เท่าเทียม จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบ 

• กำหนดบทลงโทษและทำให้จริง อบรมให้ความรู้ จนท รัฐ ให้สม่ำเสมอ 

• ควรขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
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• ควรปรับปรุงให้มีหน่วยท่ีรับคำร้องเรียนท่ีชัดเจนโดยมีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

• มีมาตรการลงโทษอย่างตรงไปตรงมาไม่ให้มีการช่วยเหลือกัน การลงโทษต้องลงโทษอย่าง

เด็ดขาด 

• การจัดทำแผนงานระยะยาว เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

• ให้คุณให้โทษจริง 

• ลดความเสี่ยงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม 

• ทำอย่างโปรงใส 

• นำเข้าสู่วาระ เวที ทุกคนเข้าถึงได้ 

• จัดให้มีการอบรมเพิ่มอีกจากเดิมท่ีมีอยู่ 

• ควรมีระเบียบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้โดยเฉพาะ 

• ส่งเสริมให้มีจิตสำนึก หากมี บังคับใช้วินัยและกฎหมายตามวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัด 

• จริงๆ แล้วทุกหน่วยงานจะให้มีการร้องเรียนอยู่แล้ว แต่การร้องเรียนภายในองค์กรประชาชน

ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าเรื่องจะคลี่คลาย หรือพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดต่อจริยธรรมจะไม่ทำ

อีก ก็ไม่แปลกที่ประชาชนจะมาร้องเรียนสื่อ เพื่อให้เป็นกระบอกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 

• ควรจัดทำหลักเกณฑ์กลางการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้มี

มาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส 

• เน้นย้ำ ทบทวน สื่อสาร อย่างสม่ำเสมอ / อบรมสร้างทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

• กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจน 

 

--------------------------------------------- 
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รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 

จากแบบสอบถามสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับการร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ    

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ๑. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑,๔๗๕ คน หรือ ๖๖% 

รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน ๗๒๘ คน หรือ ๓๒.๖% และอันดับสาม คือ ไม่ต้องการระบุเพศ  

จำนวน ๓๑ คน หรือ ๑.๔%        

๒. อายุของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๗๒๘ คน  

หรือ ๓๒.๖% รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๖๘๙ คน หรือ ๓๐.๘% อันดับสาม คือ อายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ ปี จำนวน ๔๔๓ คน หรือ ๑๙.๘% อันดับสี่ คือ อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี 

จำนวน ๓๕๒ คน หรือ ๑๕.๘% และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒๒ คน  

คิดเป็น ๑%     

๓. สถานที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานคร  

จำนวน ๑,๖๑๔ คน หรือ ๗๒.๒% รองลงมาคือ นอกกรุงเทพมหานคร  จำนวน ๖๐๙ คน  

หรือ ๒๗.๓% และอาศัยอยู่ในต่างประเทศ จำนวน ๑๑ คน หรือ ๐.๕%  

๔. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/

รับเงินเดือนจากรัฐ จำนวน ๒,๐๔๔ คน หรือ ๙๑.๕% รองลงมาเป็นประชาชนท่ัวไป จำนวน ๘๘ คน 

หรือ ๓.๙ % อันดับสาม คือ ไม่ต้องการระบุ จำนวน ๕๔ คน หรือ ๒.๔% เอกชน จำนวน ๒๗ คน  

หรือ ๑.๒% และสุดท้ายคือ นิสิต/นักศึกษา จำนวน ๒๑ คน หรือ ๐.๙%  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ    

   ๑. ประสบการณ์การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในช่องทางต่าง ๆ  ใน ๕ ปี 

ที่ผ่านมา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน ๒,๐๔๖ คน หรือ ๙๑.๘ % ไม่เคยร้องเรียน  

หรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของหน่วยงานของรัฐ หรือช่องทางอื่น ๆ  



๓๔ 
 

ผลการรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส (whistleblower)                                                 
โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.                                   
  

และมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๘๓ คน หรือ ๘.๒% ที่ตอบว่า เคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส  
 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 

 

 

    ๒. การแก้ไขปัญหา หรือตอบรับต่อการร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า หน่วยงานของรัฐ ตอบรับการร้องเรียน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รวมทั้งติชม เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากประชาชนได้รวดเร็ว และแก้ปัญหาได้ดี ในระดับ

ปานกลางค่อนไปทางมาก คือ ๕ - ๘ คะแนน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๔๓๗ คน หรือ ๑๙.๙%  

ให้ ๘ คะแนน รองลงมา ผู ้ตอบแบบฯ จำนวน ๓๕๑ คน หรือ ๑๖% ให้ ๗ คะแนน และผู้ตอบแบบฯ  

จำนวน ๓๔๘ คน หรือ ๑๕.๙ % ให้ ๕ คะแนน แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ตอบแบบเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ

ตอบรับการร้องเรียนต่าง ๆ ได้ไม่รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ไม่ดี โดยให้คะแนนเพียง ๑ - ๔ คะแนน รวมถึง 

๓๑๗ คน หรือคิดเป็น ๑๖.๗% นับได้ว่ามีจำนวนมากพอสมควร   

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 
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    ๓. ประสบการณ์แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเหตุผล 

ของผู ้ตอบแบบสอบถามในการแจ้งเบาะแส ในช่องทางของหน่วยงานของรัฐ  พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง จำนวน ๑,๐๗๕ คน หรือ ๔๘.๑% ไม่เคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

เพราะไม่เคยพบเหตุการณ์ที ่เจ้าหน้าที ่มีพฤติกรรมไม่ดี รองลงมา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน  

๖๑๘ คน หรอื ๒๗.๗% คือ ไม่เคยร้องเรียนเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย หรือไม่มั่นใจอื่น ๆ อันดับสาม 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๓ คน หรือ ๖.๘% เคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส แต่ได้รับ 

การแก้ปัญหาอย่างดี ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๑๘ คน หรือ ๕.๓% เคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเลย ซึ่งมีจำนวนไล่เลี่ยกันกับผู้ท่ีไม่เคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เพราะสงสาร

เจ้าหน้าท่ี มีจำนวน ๑๑๕ คน หรือ ๕.๑% และยังมีผู ้ท่ีเคยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ ่งถูกเพิกเฉย 

เพียง ๒-๓ ครั้ง จำนวน ๘๕ คน หรือ ๓.๘% และยังพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม ให้เหตุผลในส่วนอื่น ๆ  

อีกจำนวน ๕๐ คำตอบ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มที่ไม่เคยร้องเรียนจริง ๆ  ๒) กลุ่มที่ไม่เคยร้องเรยีน

ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพราะเห็นว่าเสียเวลา ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้รับการแก้ปัญหา ให้กรอกชื่อนามสกุล 

หรือเลขที่บัตรประชาชนทำให้ร้องเรียนไม่สะดวก กลัวไม่ปลอดภัย ถูกเจ้าหน้าที ่กลั่นแกล้งและปกปิด 

ขั ้นตอนยุ่งยาก กลัวปัญหาภายหลัง ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เดือดร้อน ไม่เคยร้องเรียน เพราะไม่เชื ่อมั่น 
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ในกระบวนการไต่สวน ตัดสิน หรือลงโทษ ๓) ไม่เคยร้องเรียนเพราะไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน  

และ ๔) เคยร้องเรียนแจ้งไปแล้ว แต่เร่ืองเงียบหายไป ไม่ทราบจะติดตามอย่างไร เป็นต้น 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 

 

    ๔. ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน ๖๒๒ คน หรือ ๒๘.๗% คิดว่า กลัวว่า 

จะมีปัญหาภายหลัง เช่น ไม่ได้รับความคุ้มครอง กลัวถูกกลั่นแกล้ง ฯลฯ  รองลงมาคือ หน่วยงาน

เพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญ ไม่ตอบการร้องเรียนของท่าน จำนวน ๓๗๘ คน หรือ ๑๖.๙% อันดับสาม

คือ เหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๓ ประการนี้ อีกจำนวน ๒๖๘ คน หรือ ๑๑.๙๙% และอันดับท่ีสี่ คือ 

ไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน จำนวน ๑๗๙ คน หรือ ๘.๐๑% 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 
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    ๕. เหตุผลเพิ่มเติม เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
(สำหรับคำตอบข้อ ๔) มีผู้ตอบ ๕๑๐ คน วิเคราะห์แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น คือ  
        (๑) ผู ้แจ้งมีความกังวลเรื ่องความปลอดภัย ความไม่แน่ใจในความยุติธรรม   
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นต่าง ๆ เช่น กฎหมายไม่ปกป้องคุ้มครอง/ เจ้าหน้าท่ีมักช่วยเหลือ
กัน ปกป้องกันเอง /หน่วยงานกลัวเสียชื ่อเส ียง  /การที ่ประชาชนธรรมดาจะไปร้องเรียนคน 
ในหน่วยงานของรัฐ คุณคิดว่าเราจะทำได้แน่เหรอ ผมอยู่มาอายุป่านนี้ยังไม่เคยเห็นความยุติธรรมด้วย
ตาด้วยเองเลย ไม่มีหรอกครับความยุติธรรมในสังคมปัจจุบัน/ ร้องเรียนไป เจอเส้นใหญ่กว่า จบท่ีเรา /
อำนาจนอกระบบ/ เอกสารลับ ใครเผยแพร่ เผยแพร่ได้อย่างไร หรือหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ /ทำให้
องค์กรเสียชื่อเสียง กลายเป็นผิดที่คนแจ้งเบาะแส แต่เจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด และองค์กรผิดกลายเป็น
เรื่องรองไป/ มีปัญหามานาน ไม่ได้รับการแก้ไข/ การลงโทษไม่คุ้มค่าเสียเวลา/ บางครั้งก็ไม่ลงโทษ
อะไร/ ไม่มีการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ไม่เก็บชื่อผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับข้อมูลท่ีร้องเรียน ควรเป็น
ความลับ/ อาจถูกเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ หรือเป็นพวกพ้องเดียวกันบอกกัน /หาก
ร้องเรียนบุคคลท่ีมีอำนาจมากกว่า ข้อร้องเรียนนั้นมักถูกเพิกเฉย และมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง /
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ไม่เชื ่อมั ่นระบบ เนื ่องจากมีการช่วยเหลือพวกพ้อง  /ไม่โปร่งใสในกระบวนการ เพราะไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ฯลฯ   
      (๒) ปัญหาเรื่องพยานหลักฐานไม่เพียงพอ และไม่ทราบสิทธิ/ช่องทางการร้องเรยีน 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นต่าง ๆ เช่น ไม่มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจนและจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย/ ควรมีหลายช่องทาง/ ช่องทางการแจ้งมีน้อย /
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน หรือเข้าไปไม่ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการ
ร้องเรียน /ไม่มีหลักฐานเป็นท่ีประจักษ์/ ร้องโดยไม่ได้ลงชื่อ เพราะกลัวจะได้รับผลกระทบในภายหลัง 
หน่วยงานจะถือว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ไม่มีมูลความจริง / หน่วยงานควรประกาศช่องทางร้องเรียน  
อย่างเปิดเผย ให้ง่ายต่อผู้ร้องเรียน/ ต้องมีสายด่วน สายตรง/ ร้องเรียนแล้วสามารถติดตามได้เหมือน
ทีวีบางช่อง เป็นต้น 
   (๓) ปัญหาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาระบบอุปถัมภ์ โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความเห็นต่าง ๆ เช่น ทำงานล่าช้า/ ติดระเบียบที่ล้าสมัย ทำให้ไม่ทันใจผู้ร้อง /กลัว
เสียเวลาเปล่า/ ใช้เวลาสอบสวนนาน/ ไม่มีมาตรการติดตามเร่งรัด ลงโทษ/ เมื ่อมีการถ่วงเวลา 
บิดเบือนประเด็น/ ไม่เร่งดำเนินการเพื่อไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิด/ เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะทำได้ 
แม้แต่การแต่งตั ้ง โยกย้าย ผู้มีอำนาจแต่งตั ้งฯ ยังไม่ให้ความเป็นธรรมเลย แล้วจะมาปลูกฝังเรื ่อง
จริยธรรม/ คงได้แต่บ่นให้เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น/ ผู้บริหารระดับสูง มักไม่ให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับล่าง ไม่สนใจเป็นส่วนมาก /หากร้องเรียนบุคคลท่ีมีอำนาจ ข้อร้องเรียนนั้นมักถูกเพิกเฉย และมี
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง/ เจ้าหน้าท่ีไม่ตั้งใจทำงานให้ดี ไม่คิดช่วยเหลือประชาชนจริง/ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ มีทัศนคติในการช่วยเหลือพวกพ้องร้องไปก็ช่วยเหลอืกัน  
จนรอด/ ไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง/ มีระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือผู ้กระทำผิด ทำให้เบื ่อหน่าย 
ต่อการร้องเรียนท่ีไม่มีเกิดผลใด ๆ เป็นต้น  
    (๔) ความกลัวถูกรังเกียจจากสังคม เพื่อนร่วมงาน หรือสภาพแวดล้อมของผู้แจ้ง  
เช่น กลัวเกิดไม่ลงรอยกับคนท่ีถูกแจ้ง มองหน้ากันไม่ติด/ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมอาชีพมักจะมองว่า 
ผู้ร้องเรียน สร้างปัญหาและความลำบากให้แก่องค์กรแม้การร้องเรียนนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงก็ตาม  
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    (๕) ปัญหาอื่น ๆ เช่น ความเท่าเทียม การกลั่นแกล้ง โดยผู้ตอบแบบสอบถามบางราย 
ให้ความเห็นต่าง ๆ ดังนี้  
   ทุกวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ ที่โดนประชาชนกลั่นแกล้ง ไม่ใช่พวกเราที่กลั่นแกล้งประชาชน  
เห็นใจกันบ้างไม่ใช่จ้องจับผิดกันเอง  
   เป็นข้าราชการชั ้นผู ้น ้อย อายุน้อย ไม่สามารถได้รับการยอมรับหรือความเชื ่อถือ  
หากผู้ถูกร้องเรียนตำแหน่งใหญ่โต เป็นคนในพื้นที ่ มีพวกพ้องจำนวนมาก หัวเดียวกระเทียมลีบ 
ต้องจำยอมรับสภาพความไม่ชอบธรรมจากผู้บริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม 
      ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในพื้นท่ี หากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับผู้ถูกร้องเรียน  
ก็สามารถช่วยเหลือกัน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนกันทำให้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้   
เราประชาชนท่ีเดือดร้อนร้องไปเรื่องก็เงียบ จึงขาดโอกาสและถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำให้มองหน่วยงาน
เหล่านี ้เพียงเเค่สร้างขึ้นไม่ก่อประโยชน์ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง ระบบต่าง  ๆ  
จึงขาดความเชื่อมั่นและไม่น่าเชื่อถือ พึ่งพาไม่ได้เลย เสื่อมศรัทธา ข้ันตอนเยอะและยาวนาน 
    บางหน่วยร้องเรียน เกือบ ๕ รอบยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย เหมือนเสียงประชาชนถูกเมิน 
และเรื่องความลับของผู้ร้องเรียนจะถูกเปิดเผย บางอย่างอยากให้รู้แค่ผู้บริหารชั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหา 
แต่ข้อมูลถูกส่งไปยังผู้บริหารระดับท้องถ่ิน ทำให้ความปลอดภัยในการร้องเรียนไม่มีเลย 
    เมื่อนานกว่า ๕ ปี เคยร้องเรียนไป ๑ ครั้งภายในหน่วยงาน สรุปว่า โดยตนเองและผู้ท่ี
พบการทุจริต ทุกวันนี้มีแต่คนไม่ชอบ เพราะพวกคนไม่ดีจะมีคนเห็นใจมากกว่า คนทำไม่ดีได้รับ  
การตักเตือนและให้อภัย คนแจ้งกลายเป็นคนกลุ่มน้อย 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ (บางส่วน)) 
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    ๖. หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนพฤติกรรมที่ดี และลดปัญหาความไม่มีจริยธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด้วยวิธีการใด (ตอบได้หลายข้อ) ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 
๑,๑๓๔ คน หรือ ๕๐.๗% เห็นด้วยว่า ควรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความจริง  
มากที ่ส ุด รองลงมาคือจำนวน ๙๘๗ คน หรือ ๔๔.๑% เห็นด้วยว่า ควรปลูกฝังกระตุ ้นเตือน 
ด้วยแบบอย่างที่ดี และอันดับสาม จำนวน ๙๒๘ คน หรือ ๔๑.๕% เห็นด้วยว่า ควรให้ประชาชน 
ช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแส ส่วนท่ีเห็นด้วยว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน คือการใช้เทคโนโลยี
ในการจับจ้องมอง จำนวน ๖๑๔ คน หรือ ๒๗.๔% และการจัดสัมมนาให้ความรู้ จำนวน ๕๗๗ คน 
หรือ ๒๕.๘% 
    ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การให้ประชาชนช่วย เป็นหูเป็นตา
แจ้งเบาะแสหรือการใช้เทคโนโลยีจับจ้องมองนั้น เป็นเพียงการลดปัญหาในระดับปานกลาง หรือเป็น
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เพียงส่วนประกอบ แต่หัวใจของการลดปัญหาที่สำคัญ คือการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส  
ท่ีเป็นความจริงและการปลูกฝัง กระตุ้นเตือนด้วยแบบอย่างที่ดี เป็นเร่ืองสำคัญมากกว่า  
 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 

 
 

(คำถามข้อ ๗ - ๑๔ มีเป้าหมายเพื่อสอบถามความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงในสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา)  

    ๗. หากพบเห็นหรือรู้จักเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างข้อความที่เป็นเท็จ  

ดูหมิ่น หลอกลวงประชาชน หรือมีพฤติกรรมไม่ดี เช่น เรียกรับของขวัญ สินบน แต่กลับได้รับตำแหน่ง

สำคัญในหน่วยงานของรัฐ ท่านจะทำอย่างไร และมีวิธีการแจ้งหรือให้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร (ตอบได้

หลายข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกินครึ่ง จำนวน ๑,๓๖๘ คน หรือ ๖๑.๒% จะแจ้ง

หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่คนนั้น  รองลงมา พบว่า ผู ้ตอบแบบฯ จำนวนมากถึง ๗๗๙ คน  

หรือ ๓๔.๙%  จะแจ้งหน่วยงานกลางด้านการปราบปราม อันดับสาม พบว่า ผู้ตอบแบบฯ จำนวน 

๔๐๘ คน หรือ ๑๘.๓% แจ้งเพื่อนที่ทำงานด้านปราบปราม หรือวินัย จริยธรรม และมีผู้ตอบแบบฯ 

บางส่วนคือ จำนวน ๒๘๘ คน หรือ ๑๒.๙% จะโพสต์ลงไลน์ Facebook หรือ Social Media อื่น ๆ 
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นอกจากนี้ ยังมีผู้ตอบแบบฯ ว่าจะไม่แจ้ง จำนวน ๒๐๕ คน หรือ ๙.๒% และผู้ตอบแบบฯ อีกจำนวน

ประมาณ ๑๐๐ คน ตอบว่า จะแจ้งช่องทางอื่น ๆ เช่น แจ้งผู ้บังคับบัญชา แจ้งหน่วยงานกลาง 

สื ่อมวลชน รายการเรื ่องเล่าเช้านี ้ เพจสื่อสาธารณะ application ปปช. We strong นักการเมือง  

นักกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน องค์กรภาคประชาสังคม และหาหลักฐานให้ชัดเจนก่อนแจ้ง บางส่วน 

ก็ตอบว่า ยังไม่พบเหตุการณ์นี้ บางส่วนก็บอกว่า ต้องเตือน ช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้น และบ้างตอบว่า 

เรื ่องของคนอื่น ทำอะไรไม่ได้ /แจ้งไปก็เพิกเฉย /ไม่มั ่นใจ /คนรู้กันทั่วแต่หลักฐานไม่เพียงพอ /  

อยู่ท่ีสถานการณ์ว่าเป็นแบบไหน เป็นต้น  

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 
      

 
    ๘. หากสังคมช่วยกันจับตามองพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมลู 

จะช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที ่ของรัฐได้หรือไม่ เพราะอะไร  (ข้อนี ้ เป็นการถามย้ำถึง 

ความมั่นใจต่อการจัดการพฤติกรรมโดยการมีส่วนร่วมในสังคม) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

จำนวน ๑,๕๙๙ คน หรือ ๗๑.๖% ตอบว่า ได้  รองลงมา ผู ้ตอบแบบฯ ๔๘๖ คน หรือ ๒๑.๘%  
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ตอบว่า ไม่แน่ใจ และอันดับสาม ผู้ตอบแบบฯ ๑๑๗ คน หรือ ๕.๒% ตอบ ไม่ได้แน่นอน โดยมีเหตุผล 

ดังนี้  

         (๑) เชื่อว่าได้ (๗๑.๖%) แต่มีข้อควรระวัง คือ ช่วยได้บ้าง แต่ต้องระวังอาจมีการกลั่นแกล้ง

เจ้าหน้าที ่รัฐจากประชาชนก็ได้ ต้องกำหนดบทลงโทษผู้ให้ข้อมูลเท็จด้วย เพื ่อความเป็นธรรม  

แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ /ช่วยได้บ้าง อย่างที่เป็นข่าวประชาชนเป็นหูเป็นตา / ได้ เพราะมีคนเห็นพฤติกรรม / 

ได้เพราะจะทำให้ผู้กระทำผิดไม่กล้าทำ / ได้ เพราะการเป็นข่าวจะไม่เงียบหายไปและเป็นการเร่ง 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง / ได้ ได้ แต่บางส่วนก็มีส่วนรู้เห็นกันเยอะมาก เป็นต้น 

        (๒) ไม่แน่ใจ (๒๑.๘%) เพราะว่า ถ้าทำได้จริงๆก็ดี แต่ปัจจุบันนี้ ไม่แน่ใจว่าจะทำได้

หรือไม่ /การรักษาตัวรอดเป็นยอดคน /ตอนนี้เราทุกคนเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี จนกลายเป็น

วัฒนธรรมขององค์กร ไม่มีใครติใคร หัวหน้าไม่กล้าดุลูกน้อง กลัวว่าลูกน้องจะไม่รัก เพื่อนกันก็ไม่เตือน

กัน ช่วยกันปกปิด /ยากมากเพราะตอนนี้มันเป็นระบบเส้นสายคนดีอยู่ยาก เป็นต้น 

       (๓) ไม่ได้ (๕.๒%) เพราะ แม้มีกลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หากยังมีระบบ

อุปถัมภ์ และมีผู้บริหารระดับสูงสั่งการเบื้องหลังก็ไม่สามารถลดพฤติกรรมเหล่านี้ได้หมด /ไม่มีทาง 

หากไม่มีบทลงโทษท่ีชัดเจนแบบไล่ออกท้ังทีมโกง แถมยังคงให้มีหน้าท่ีการงานทำอยู่เช่นเดิม อิทธิพล 

ของคนโกงก็ยากจะหมดไป /การทำเช่นนี ้ช่วยให้ดีขึ ้นมิได้ ถ้าผู ้ม ีอำนาจไม่บังคับใช้กฎหมาย 

อย่างตรงไปตรงมาหากพบ/ จับตามอง แจ้งเบาะแส ไม่มีการลงโทษตามจริง แต่กลับช่วยกันปิดเบือน

พฤติกรรมไม่ดี ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด / คิดว่าให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงสอดส่องน่าจะเหมาะกว่า การให้

สังคมจับตามองมันจะก่อให้เกิดสังคมชอบจับผิด หรือก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งกันได้ง่าย (ใส่ความเท็จ

คนอื่น) เป็นต้น 

(รายละเอียดตามแผนภูมิ) 
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    ๙. เหตุผลเพิ่มเติม สำหรับคำตอบข้อ ๘ มีผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๔๙๕ คำตอบ 

แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ  

     (๑) เห็นด้วยว่า สังคมควรช่วยจับตามองเพื่อลดโอกาสกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ 

เพื่อให้เกิดความตระหนัก ทั้งประชาชน สื่อมวลชน เพราะประชาชนอาจไม่มีหลักฐาน ต้องให้

สื่อมวลชนช่วย แต่ต้องไม่ใช่การกลั่นแกล้ง เช่น ช่วยกันหลาย ๆ ฝ่ายจะได้ไม่กล้า ทั้งประชาชน 

และสื่อมวลชน การที่ประชาชนช่วยจับตามองเป็นการตรวจสอบถือว่าเป็นคานอำนาจอีกวิธีการหนึ่ง 

แต่ต้องไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือใส่ร้ายเจ้าหน้าท่ีท่ีตนมีความอคติ การจับตามองและแจ้งเบาะแส

ต้องผ่านการตรวจสอบ พิจารณา เนื่องจากอาจเกิดการแจ้งเบาะแสเพื่อกลั่นแกล้ง ซึ่งเป็นการบ่ันทอน

ประสิทธิผลการทำงานตามหน้าท่ี เพราะต้องปันเวลาทำการชี้แจง  

     เป็นการสะท้อนจากปัญหาที่ประชาชนได้พบเจอ ได้ตรงประเด็น/การร่วมมือรบัฟัง

แสดงความคิดเห็นภาคประชาชน/อยากให้คนขี้โกงถูกไล่ออกแล้วลงประวัติไม่ให้รับราชการได้อีก  

และพรรคพวกที่คอยสนับสนุนถูกทำโทษไม่ให้ขึ้นเป็นระดับหัวหน้า ทำงานบริหาร แล้วให้โอกาส  

คนรุ่นใหม่ทำราชการได้บ้าง ให้รู้ว่าคนทำไม่ดีต้องถูกลงโทษจริงๆ ไม่ใช่ว่า พอแจ้งแล้วยังลอยนวล  
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คนที่แจ้งจะโดน Bully/จะช่วยลดพฤติกรรม/ข้าราชการเกรงกลัวการถูกร้องเรียน/จนท.รัฐจะได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกรงกลัวในการกระทำผิด/เพราะค่านิยมในสังคมไทยให้ความสำคัญกับกระแส

สังคม/ผู้ทุจริตต้องได้รับการลงโทษ จะได้กลัวการทำผิด/ หากมีการจับตามองและมีการแจ้งข้อมูล

เยอะ ๆ จะช่วยลดการกระทำผิดได้/ แจ้งไปแล้วต้องสอบสวนด้วยความเป็นธรรม/ หลายเรื่องมาจาก

สื่อ ข่าว ที่ประชาชนเป็นผู้แจ้งเบาะแส/ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังกระทำผิด หยุดการกระทำ เพราะ

กลัวถูกลงโทษ /ถ้ามีคนช่วยจับตามองก็จะช่วยลดพฤติกรรมไม่ดีของเจ้าหน้าที ่รัฐได้  /เป็นการ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดน้อยลงได้ระดับหนึ่ง  /ข้าราชการกลัว

การร้องเรียน ถ้าผู ้แจ้งได้รับความคุ้มครองและข้อมูลนั้นเป็นความลับ /พลังสังคม โดนเฉพาะสื่อ 

Social Media มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือตัดสินความถูกต้องเหมาะสม /จนท.จะไม่กล้า

ทุจริต เพราะมีช่องทางในการให้ปปช.ตรวจสอบและร้องเรียนได้ /เป็นการช่วยกันดูแลผลประโยชน์

ของชาติได้อย่างหนึ่ง /หากมาตรการทางวินัย ซึ่งเป็นด่านแรกถ้าเข้มงวดและเข้มแข็ง ประชาชนจะเกิด 

ความเชื่อมั่นในรัฐมากขึ้น และไม่ต้องใช้มาตรการทางสังคมให้ประชาชนติดตามและเสื่อมศรัทธา 

ต่อระบบราชการอย่างทุกวันนี้ / ใช้ social ช่วย /ได้ เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงระมัดระวัง 

ในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่เสมอ/น่าจะได้บ้างในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็มีกลไกลในการตรวจสอบ 

ควบคุม และระวังพฤติกรรมของตนเองมากข้ึน /เป็นการกระตุ้นเตือน หากเจ้าหน้าท่ีละเลยการปฏิบัติ

หน้าที ่ หรือเริ ่มที ่จะทำผิดกฎระเบียบ จะได้ไม่กล้าที ่จะทำการใดๆ เพราะมีคนคอยติดตามดูอยู่   

/เป็นประโยชน์กับส่วนรวมในสังคม /ช่วยกันหลายๆทาง เป็นประโยชน์ /อย่างน้อยเขากลัวไม่ได้

ทำงาน/ ฯลฯ 

    ควรมีการจับตามองให้เป็นเรื่องปกติ เช่น เห็นว่าสังคมต้องช่วยกันทำบ่อย ๆ  

จนเป็นเรื ่องปกติ จะทำให้เกิดความเกรงกลัวมากขึ้น /ให้รู ้ว่ามีคนคอยตรวจสอบ /ทำให้ละอาย 

ต่อสังคม / เจ้าหน้าท่ีควรจะมีจิตสำนึกที่ดีด้วยตนเอง/ควรมีการจับตามองและเฝ้าระวังภายในจาก
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หน่วยงาน / เป็นการกระตุ้นเตือนด้วยแบบอย่างที่ดี/มีความกลัวต่อการกระทำความผิด เนื่องจากมีคน

จำนวนมากคอยจับตา /ถ้าผู้กระทำผิดไม่ติดสินบนเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองนี้ก็จะน่าอยู่ 

     การมองจับตามองจากสังคม ซึ ่งปัจจุบันสื่อ Social Media ไปได้รวดเร็ว เข้าถึง  

และกว้างไกลจะทำให้เกิดการกริ ่งเกรงหรือมีความระวังในพฤติกรร มมากขึ ้น แต่ประชาชน

บุคคลภายนอกอาจจะไม่รู ้ไม่มีพยานหลักฐาน ไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน หรือพยานหลักฐาน

น้อยก็ไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าท่ีผู้กระทำความผิดได้/ กรณีเจ้าหน้าที่ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยวาจา 

ให้ทำ ก็ไม่มีพยานหลักฐาน หากไม่ทำก็จะได้รับความกดดัน บางกรณีก็ทำเป็นกลุ่ม เด๋ียวนี้ถ้าไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมก็ร้องสื ่ออย่างเดียว /การเฝ้าระวัง จะทำให้เจ้าหน้าท่ีระมัดระวังไม่ทำผิดมากข้ึน  

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ตระหนักมากข้ึน /ช่วยกระตุ้นให้มีการระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์กับการ

ทำงาน ยิ ่งเป็นงานที่ช่วยเหลือ ให้บริการในด้านต่างๆ ยิ ่งต้องใส่ใจเห็นอกเห็นใจ บริการอย่างจิต

บริสุทธิ ์

     นอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่า ถ้าแจ้งเบาะแสแล้วต้องมีการตรวจสอบ หากไม่มี 

การตรวจสอบหรือการตรวจสอบล่าช้า หรือผู้ที่ตรวจสอบไม่เป็นกลาง ก็อาจจะไม่มีผลอะไร หากพบ

การทุจริตประพฤติมิชอบ ห้ามย้าย ให้ดำเนินการโดนเร็ว ถ้าทุจริตร้ายแรงให้ประหาร ถ้าไม่ร้ายแรง 

ให้ไล่ออก จะได้เป็นแบบอย่างที่ดี ควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบลงตรวจสอบทุกหน่วยงาน ทุกปี 

เพื ่อให้เกิดข้อพึงระวังไม่ก่อให้เกิดการทุจริตอีกต่อไป การทุจริตที่เจอไม่ใช่คนสองคนที่เกี่ยวข้อง  

แต่ยังดึงคนอีกหลายคนเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ด้วย ทำให้น้ำท่วมปาก พูด หรือแจ้งไม่ได้ เพราะกลัว

ความผิดเข้าตัวเอง  

     (๒) ไม่เห็นด้วย เพราะไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐ และอาจจะเกิดอันตราย 

เช่น ไม่มีความเชื ่อมั ่นการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ แจ้งไปอาจกระทบตัวคนแจ้ง/ ถ้าแจ้งแล้ว  

แค่รับทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ถ้าแจ้งแล้ว เราอาจจะไม่ปลอดภัย ถ้าแจ้งแล้ว เราอาจถูกต่อให้จับ

จ้องหรือทำอย่างไรก็ตาม ถ้าข้าราชการไม่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นรอง ระบบข้าราชการ ก็ยังคง  
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ไม่น่าเชื ่อถือต่อสายตาประชาชน/ หากทำผิดคนในสังคมจะไม่ยอมรับและไม่คบค้าสมาคมด้วย 

/ถึงจะแจ้งเบาะแส แต่เจ้าที่ที ่รับข้อมูลก็อาจจะรับเรื่องและเพิกเฉย ไม่ดำเนินการต่อ  เพราะการ 

มีอำนาจ มีพวกพ้อง อาจทำให้ข้อร้องเรียนต่างๆถูกเพิกเฉยและมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง/พวกพ้อง 

เส้นสาย มีอยู่จริง/เปลี่ยนยาก/ยังไม่เห็นเป็นท่ีประจักษ์ /สังคมพอช่วยได้แต่น้อย ส่วนมากก็พวกเดียว

กันเอง /แก้ที่ปลายเหตุครับ 

     (๓) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เช่น กฎหมายต้องสามารถ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสได้จริงๆ และประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐตาม กฎหมาย  

/ประชาชนอาจจะไม่กล้าเพราะกลัวไม่ได้ร ับความคุ ้มครอง และไม่ได้ร ับการแก้ไขปัญหานั้น   

/ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการแจ้งเบาะแส เช่น ควรมีหน่วยงานกลางที่คอยรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 

เพื ่อจัดการข้อร้องเรียนนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายควบคู่ไปด้วย  

ในทุกจุดของหน่วยงานรัฐหรืองานบริการประชาชนก็ควรมีจุดรับเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจน และเข้าถึงได้

สะดวกแก่ผู้รับบริการ หรือผู้ร้องเรียนด้วย วิธีเหล่านี้จะสะท้อนปัญหาได้อย่างตรงจุด ป้องกันการโพสต์

ประจานลง Social การจัดการก็ควรทำเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการแก่หน่วยงาน มีการประเมิน

ติดตามผลอย่างใกล้ชิด ไม่ละเลยแม้ปัญหาเล็กน้อย อาจมีการทำสถิติการเกิดซ้ำของปัญหาด้วย  

เพื่อความยั่งยืนในการแก้ไข จัดทำสถิติปัญหา - การแก้ไขที่ลุล่วง หากหน่วยงานใดมีการร้องเรียน  

น้อยที่สุดหรือแก้ไขปัญหาแล้วไม่เกิดซ้ำ ควรได้รับการชมเชยหรือนำไปเป็นแนวทางการศึกษา  

เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นท่ีเจอปัญหาเดียวกันต่อไป / เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหลายท่าน ไม่อยาก

พบปัญหาภายหลัง หรือมีปัญหากับผู ้บังคับบัญชา จึงไม่อยากเข้าไปยุ ่งเกี ่ยวกับการกระทำ  

ที่ไร้จริยธรรมของผู้บังคับบัญชา จึงควรมีหน่วยงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้ร้องเรียนจริง  ๆ  ทำ 

เพื่อความถูกต้องจริง ๆ / ฯลฯ  

    นอกจากนั้น เป็นความเห็นที่เกี ่ยวข้อง อีกประมาณ ๒๐๐ ความเห็นในทำนอง

เดียวกัน 



๔๙ 
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(รายละเอียดตามภาพข้อ ๙ (บางส่วน)) 

 
    ๑๐. หากท่านพบเห็น หรือรู้จักเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมที่ดี กล้าปฏิเสธการทุจริต 

ปฏิเสธการนำผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นประโยชน์ส่วนตัว ท่านจะแจ้งหน่วยงาน  

เพื ่อชมเชยหรือให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที ่ของรัฐท่านนั ้น หรือไม่  เพราะเหตุใด พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เกินครึ่ง จำนวน ๑,๔๙๗ คน หรือ ๖๗% ตอบว่าแจ้ง รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ 

จำนวน ๔๙๖ คน หรือ ๒๒.๒% และอันดับสาม คือ ไมแ่จ้ง ๑๘๗ คน หรือ ๘.๔% 

(รายละเอียดตามภาพข้อ ๑๐) 

 



๕๐ 
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    ๑๑. เหตุผลเพิ่มเติม จากคำตอบข้อ ๑๐ (ถ้ามี) มีผู้ตอบจำนวน ๕๑๑ คำตอบ แบ่งคำตอบ
ได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ  
    (๑) ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ควรยกย่องชมเชย  เช ่น คนดีควรได้ร ับการยกย่อง  
เพื ่อเป็นขวัญกำลังใจ/ เป็นตัวอย่างที่ดี/ เป็นแบบอย่าง /ต้องชื ่นชม/ สนับสนุนคนดี /อยากให้มี
ช่องทางชมเชยเจ้าหน้าที่ /ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจ  
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป /หากเป็นงานที่อุทิศแก่ประชาชนจริง ๆ ควรสรรเสริญ แต่หากเป็น
มาตรฐานพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่ควรแจ้ง /สร้างความมั่นใจทำดีต้องได้ดี / แจ้ง social ดีกว่าเพราะคนได้รู้
จริง ๆ ได้สรรเสริญในวงกว้างกว่า / ทำดีและกล้าต้องได้รับการชื่นชม เพื่อเป็นแบบอย่าง และคนทำดี
จะได้ไม่ต้องกลัว /ฯลฯ  
     (๒) เห็นว่าควรมีมาตรการป้องกัน เช่น หากมีมาตรการป้องการช่วยเหลือคนดี
คุ้มครองให้ปลอดภัยมากกว่านี้จะดีมาก / อาจจะมีดราม่า หรือหมั่นไส้คนดี / อาจจะมีศัตรูเพิ่มข้ึน  
นี่คือเหตุผลที่ทำดีไม่ได้ดี คนชั่วย่อมลอยนวล / อาจนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัย /จงทำดีแต่อย่าเด่น 
จะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน /ควรสร้างช่องทางการแจ้งให้เข้าถึงง่ายสะดวก /   ฯลฯ  



๕๑ 
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     (๓) ไม่แจ้ง เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานของข้าราชการ แจ้งไปก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน /วิธีการ
แจ้งยุ่งยาก เช่น ไม่แจ้ง เนื่องจากเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของข้าราชการอยู่แล้ว / ไม่เคยพบเห็น
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี เจ้าหน้าท่ีคงดีแต่ในละคร ประสบการณ์ที่ไปติดต่อยังไม่เคยเจอ /เร่ืองแบบ
นี้เขาไม่เปิดเผยให้คนอื่นทราบหรอกเนื่องจากกลัวได้รับผลกระทบจากการเปิดเผย/ เชื่อว่าต่อใหแ้จ้ง
หน่วยงานไป แต่ถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ดีจริงเขาคงไม่ต้องการสิ่งใดเป็นการตอบแทนด่ังปิดทอง
หลังองค์พระปฏิมา / วิธีการแจ้งยุ่งยาก / ยังมีคนแบบนี้อยู่ ต้องแจ้งแน่นอน / ทำหน้าท่ีท่ีควรต้องทำ
ตามปกติ จะชื่นชมทำไม ไร้สาระ อายุจนเป็นข้าราชการได้แล้ว ไม่ใช่เด็กอนุบาลท่ีต้องชมเวลากินข้าว
เองได้ เหมือนตำรวจมีหน้าท่ีจับโจร จะต้องขอบคุณเป็นพิเศษไหม/อาจไม่ใช่คนดีทุกครั้งไป / ไม่แน่ใจ
ว่าแจ้งไปแล้วหน่วยงานต้นสังกัดจะชมเชยหรือให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที ่รายนั ้นหรือไ ม่ /จะแจ้ง 
เมื่อมีโอกาส โดยอาจจะไม่ได้แจ้งในทุกกรณี /ไม่เคยทราบว่ามีหน่วยงานรับแจ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีดี 
(กว่าคนปกติ) เห็นแต่รับแจ้งคนที่ทำงานปกติ ไม่โกง ไม่ทำร้ายคนอื่น แล้วควรได้รางวัล ซึ่งแปลกดี  / 
ถ้าเล็กน้อยไม่แจ้ง / เราต้องรู้จักคนนั้นจริง ๆ เพราะบางคนแสดงเก่ง / เพราะไม่รู้ว่าขัดผลประโยชน์
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  ห ร ื อ ใ ค ร ไหม  /  That’s should be a normal perception for civil servants. /  
ความสุจริตเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องมีอยู่แล้ว /เป็นหน้าท่ีของพลเมืองดี/ ไม่ใช่หน้าท่ีของเรา / ฯลฯ 

 (รายละเอียดตามภาพข้อ ๑๑ (บางส่วน)) 



๕๒ 
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    ๑๒. ท่านคิดว่า มีความเป็นไปได้มากเพียงใด หากท่านได้ให้ข้อมูลการกระทำผิด  
หรือฝ่าฝืนกฎหมายของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ แล้วข้อมูลหรือตัวของท่านได้ร ับความคุ ้มครอง  
เป็นอย่างดี ซึ ่งจะทำให้ท่านรู ้สึกซาบซึ ้งใจมาก พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน  
๑,๐๓๘ คน หรือ ๔๖.๕% ตอบว่า เป็นไปได้  รองลงมา ผู้ตอบแบบฯ ๙๒๑ คน หรือ ๔๑.๒% ตอบว่า 
ไม่แน่ใจ และอันดับสาม ผู ้ตอบแบบฯ ๒๔๕ คน หรือ ๑๑ % ตอบ เป็นไปไม่ได้ โดยผู ้ที ่ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าไม่แน่ใจ หรือเป็นไปไม่ได้ มีเหตุผลสรุปได้ ดังนี้ 
      เหตุผล : หากยังใช้เป็นหนังสือกระดาษส่งเรื่องต่อกันคงเป็นไปได้ยาก/ เท่าที่ปรากฎ 
มักจะไม่ได้ความคุ้มครอง และหรือผู้กระทำผิดลอยนวล ดังนั้นควรมีการเผยแพร่เรื่องดีงามให้มาก  ๆ   
/ ระบบที ่ท่านคิดจะทำดีแล้ว แต่การนำปฏิบัติยังเป็นเพียงความฝัน  / ความคุ ้มครองเป็น ๐  
ความเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นบุคคลสูญหายเป็น ๑๐๐ / ความปลอดภัยสำคัญที่สุด/คำถามแปลกมาก 



๕๓ 
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ทำไมต้องซาบซึ้ง แค่ขอให้รักษาความลับให้ก็ยินดีแจ้ง แต่จริงก็กังวลว่าจะสามารถไว้วางใจหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที ่ที ่รับแจ้งได้ไหม/ไม่มีทางที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐถ้าเป็นแค่คนธรรมดา/  
การปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นอย่างดีเป็นเร่ืองท่ีต้องทำเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ ถ้ารับรองในส่วนนี้
ไม่ได้คนจะกล้าร้องเรียนได้อย่างไรคะ และไม่ใช่เรื ่องที ่จะต้องมาซาบซึ้งใจเลยค่ะ /เป็นไปไม่ได้  
เพราะระบบอุปถัมภ์ อำนาจนิยม ผลประโยชน์/  ไม่เชื่อว่าความลับจะมีในโลก ทำได้โลกคงน่าอยู่ 
เพราะคนชั่วคนเลว ๆ จะถูกกำจัดออกจากสังคม / เป็นหน้าที่ที่รัฐต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ  
อยู่แล้ว ถ้าไม่รักษาความลับก็ไม่แจ้ง / คิดว่าไม่น่ามีการคุ้มครองผู้แจ้งดีขนาดที่ผู้แจ้งจะซาบซึ้ง  / 
ความลับไม่มีในโลกนี้ ความจริงไม่ตาย แต่คนที่พูดความจริงมักไม่มีใครยอมรับ หรือมักได้รับ  
ความเดือดร้อนตามมา / ขึ้นอยู่กับว่า รัฐบาลให้ความจริงจังมากน้อยเพียงไร / ไม่มั่นใจในอิทธิพล 
ด้านมืดของระบบราชการไทย (บางหน่วยงาน) ที่ผู้มีอำนาจโน้มเอียงปกป้องพวกพ้อง สุดท้ายข้อมูล  
ท่ีให้กลับมาทำร้ายประชาชนท่ีให้เบาะแส รู้สึกไม่มั่นใจ ไม่ปลอดภัย / ฯลฯ 
      

(รายละเอียดตามภาพข้อ ๑๒ (บางส่วน)) 
 
 

 



๕๔ 
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    ๑๓. หากท่านจะให้คะแนนความพึงพอใจต่อการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั ้งระบบการรับเรื ่องร้องเรียน การปกปิดความลับของผู ้ร ้องเรียน  

และการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียน ท่านให้คะแนนอยู่ในระดับใด จาก ๑ - ๑๐ (๑ คะแนน =  

น้อยท่ีสุด, ๑๐ คะแนน = มากที่สุด) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนไล่เลี่ยกัน คือ ๓๖๐ - ๔๔๐ คน  

ให้คะแนนอยู่ที่ระดับ ๕ - ๘ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนในระดับปานกลางค่อนข้างพึงพอใจมาก โดยมี

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน ๘ คะแนน จำนวน ๔๔๐ คน หรือ ๑๙.๘ %  รองลงมา ผู้ตอบแบบ ฯ  

ให้ ๗ คะแนน จำนวน ๓๘๗ คน หรือ ๑๗.๔ % และอันดับสาม ผู้ตอบแบบฯ ให้ ๕ คะแนน จำนวน ๓๖๐ คน 

หรือ ๑๖.๒ % ตอบ โดยท่ียังมีผู้ตอบแบบฯ จำนวน ๓๑๙ คน หรือ ๑๔.๔% ให้คะแนน ๖ คะแนน  

    นอกจากนั้น ยังพบว่า ผู้ตอบแบบฯ ให้คะแนน ๑๐ คะแนน จำนวน ๑๙๑ คน หรือ ๘.๖% 

และให้คะแนน ๙ คะแนน จำนวน ๒๖๐ คน หรือ ๑๑.๗% ส่วนผู้ตอบแบบฯ ที่ให้คะแนนระหว่าง  

๑ - ๔ คะแนน มีจำนวนรวมท้ังสิ้น ๒๖๓ คน หรือ ๑๑.๘%  

(รายละเอียดตามภาพข้อ ๑๓ ) 
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    ๑๔. ข้อเสนอแนะ ติชม หรือความในใจที่อยากระบายเกี่ยวกับระบบรับเรื่องร้องเรียน  

หรือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนของหน่วยงานของรัฐ มีผู้ตอบแบบฯ จำนวน ๕๙๐ คำตอบ  

โดยสรุปได้ดังนี้ 

     (๑) ไม่ม่ันใจในความปลอดภัยของผู้แจ้ง / เจ้าหน้าท่ีของรัฐมักอาศัยความเป็นกันเอง 

หรือมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบ แอบดูข้อมูลผู ้ร้องเรียน  /อยากให้มีแนวทางที่ชัดเจน  

เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกระทำที่ไม่ดี  /อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน/ อยากให้

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ปราบโกง ปราบทุจริต อย่างจริงจัง ไม่มีการช่วยพวกเดียวกัน ต่อไปประเทศจะดีข้ึนเยอะ 

มีแต่ข้าราชการท่ีดี /ควรออกหลักเกณฑ์ในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองและความเป็นธรรม

แก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกกล่าวหา 

        (๒) ร ัฐควรเห ็นความสำคัญ  โดยเฉพาะระดับผ ู ้บร ิหารควรฟ ังความคิดเห็น 

ของประชาชน อย่าเห็นเป็นเร่ืองไร้สาระ เพราะประชาชนอยู่ในพื้นท่ีย่อมเห็นความจริงมากกว่าภาครัฐ 
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และรัฐควรรีบปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั ้นให้เสร็จ  เพื ่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 

และทำงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์ แก้ปัญหาระบบเส้นสาย  

******************** 
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ภาคผนวก 

ข้อ ๑๔ ข้อเสนอแนะจากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป 

• ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของผู้แจ้ง  

• เจ้าหน้าที่ของรัฐมักอาศัยความเป็นกันเองหรือมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แอบดู

ข้อมูลผู้ร้องเรียน  

• หน่วยงานมาทำแบบสอบถาม แต่การกระทำของเจ้าหน้าท่ีก็ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนเอาพวก

ของตนข้ึนมานั่งในตำแหน่ง ปราบเท่าไรก็ไม่หมด มีการกลั่นแกล้งสารพัด  

• อยากให้เจ้าหน้าที ่รัฐ ปรายโกง ปราบทุจริต อย่างจริงจัง ไม่มีการช่วยพวกเดียวกัน ต่อไป

ประเทศจะดีข้ึนเยอะ มีแต่ข้าราชการท่ีดี 

• ติชมสำหรับการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนท่ีผ่านไปด้วยดี 

• การแจ้งเบาะแสและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเป็นหลักการที่ดี แต่ประชาชนผู้มีส่วนร่วม

ดังกล่าว ควรทราบว่าการแจ้งให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐส่งผลให้การทำงานตามหน้าท่ี  

ของเจ้าหน้าที่ในการทำเพื่อส่วนรวมนั้นสะดุดติดขัดได้ หรืออาจเป็นการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าท่ี  

จึงควรออกหลักเกณฑ์ในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้ง

เบาะแสและผู้ถูกกล่าวหา 

• คนทำดีก็ให้ทำดีต่อไป /ควรคุ้มครองผู้ร้อง/เห็นด้วย/ควรตรวจสอบข้อมูลและความเป็นจริง

เกี่ยวกับการแจ้งการกระทำของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นๆครับ 

• ควรมีการปกปิดความลับไม่เปิดเผยผู้แจ้งทุกราย เพราะอาจจะเกิดผลเสียต่อผู้แจ้ง และในการ

ร้องเรียนภายใน เห็นหลายรายก็จะช่วยกัน เรื ่องเงียบ แต่เห็นหลายกรณีที ่ใช้โซเชียลเป็น

กระบอกเสียง จะช่วยได้เยอะจริงๆ 

• สืบข้อเท็จจริงของผู้ถูกร้องเรียนอย่างตรงไปตรงมา 
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• หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยเรื่องท่ีหน่วยงานตนเองถูกร้องเรียนว่ามีอะไรบ้างแล้วแก้ไขอย่างไร ,

ต้องมีโพลสำรวจความเห็นประชาชนในการรับบริการไว้ท่ีหน้าเว็บไซต์และเปิดเผยผลเดือนละครั้ง 

• หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจ ควรแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังกับการทุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ 

• มันยากที่จะแก้ไข 

• การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนควรมีการระบุชื่อเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง 

• ต้องเป็นข้อมูลจริงไม่ใช่การกลั่นแกล้ง 

• อยากให้ระดับผู้บริหารฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่าเห็นเป็นเรื่องไร้สาระ ประชาชน  

อยู่ในพื้นท่ีย่อมเห็นความจริงกว่าภาครัฐ 

• มันทำไม่ได้ ถ้ายังมีระบบเส้นสาย ร้องเรียนไปก็เท่านั้น ก็แค่คำพูด คนดีจริงๆมักจะอยู่ไม่ได้ 

• รัฐควรเห็นความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกคนและรีบปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้นให้เสร็จเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและทำงานด้วยความโปรง่ใส

และซื่อสัตย์ 

• อยากให้มีแนวทางท่ีชัดเจน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการกระทำท่ีไม่ดี /อยากให้ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้รอบด้าน  

• ให้ความเป็นธรรมคนในองค์กรตัวเองให้ได้ก่อน 

• บางทีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความสำคัญจะให้ประชาชนจัดการกันเองก่อน  

ท้ังท่ีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเพื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากท่าน 

• ทำให้จริง 

• ให้ความคิดเห็นแก่ผู้ร้องเรียน 
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• ประชาชนเต็มข้ันท่ีเอาแต่ใจ ก็ควรได้รับข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ใช่การแก้ไขกฎ ระเบียบ 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพอใจเพียงอย่างเดียว ควรมีการยึดระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของสถานท่ี

ราชการ/สถานท่ีให้บริการเป็นสำคัญ 

• รับเร่ืองร้องเรียนแล้วควรทำเลยไม่ใช้ดองไว้เป็นปีเป็นเดือน 

• การที่หน่วยงานของรัฐมักจะเป็นระบบอุปถัมภ์ นามสกุลดัง ทำให้ประชาชนผู้ที ่ถูกกระทำ

มักจะได้รับผลกระทบโดยตรงในการรับบริการ การที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงช่องทาง  

การร้องเรียน ทำให้ผู้กระทำมัก อีกทั้งหน่วยงานของผู้กระทำผิด มักจะหาเหตุบรรเทาโทษ 

เพื่อให้การช่วยเหลือ ทำให้เป็นสันดานของผู้กระทำผิด การร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไข ไม่มีอยู่

จริงในระบบราชการท่ีขาดความเป็นธรรม 

• รับฟังและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 

• ร้องเรียนไปถ้าคนถูกร้องเรียน ก็ทำงานลำบาก อาจโดนกลั่นแกล้ง และไม่เจริญในหน้าท่ี 

การงาน ขนาดทำงานปกติ ยังใช้เส้นสายหาผลประโยชน์ หลบเลี่ยงความผิด แต่โทษผู้อื่น 

• การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ควรทำให้เป็นระบบเดียวกัน และควรมีมาตรการที่ชัดเจน 

• ขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อเรื่องร้องเรียน เพราะจะเป็นการป้องปรามไม่ให้มี 

การประพฤติผิดหรือทำทุจริตได้ตั ้งแต่เบื้องต้น และมีการตรวจสอบกวดขันให้ได้ความจริง  

ถ้าทำได้ก็จะลดการทุจริตหรือทำผิดจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐได้ 

• ควรมีการดำเนินอย่างจริงจัง ดำเนินการให้รวดเร็ว 

• ยังคงสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในด้านความปลอดภัยของผู้ร้องไม่ได้ 

• ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว 

• ตอนนี้ประชาชนรากหญ้าได้รับการบริการต่อหน่วยงานรัฐ แบบกดขี่อีกเยอะ ข้าราชการ  

บางคนนำเรื ่องส่วนตัวมาปนกับงาน เลยทำให้สายตาประชาชนมองในแง่ลบอยู่คะ ขอให้

ข้าราชการ หยุด คำว่า คนของใคร 
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• ปัจจุบันยังขาดบุคคลกร และงบประมาณในการจัดการปัญหาด้านดังกล่าว ซึ่งโดยส่ วนมาก 

ผู้ที ่ร้องเรียน จะเป็นผู ้ที ่ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการร้องเรียนเจ้าหน้าที้ของรัฐ ทำให้รัฐเสีย

งบประมาณอย่างเปล่าประโยชน์ 

• เพิ่มช่องทาง 

• การจะทำให้ประชาชนหรือคนในหน่วยงานนั้นเป็นหูเป็นตาช่วยกันร้องเรียนสิ่งผิดปกติ 

เพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนกลางนั้น ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องเรียนว่า ร้องเรียนเรื่องใดได้

บ้าง การร้องเรียนนั้นจะเข้าสู่กระบวนการใด หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วการร้องเรียน

นั้นจะไปถึงหน่วยงานปลายทาง ติดตามผลการแก้ไขจวบจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

การร้องเรียนหรือไม่อย่างไร และเหนือสิ่งอื่นใด ผู้ร้องเรียนต้องรู้สึกปลอดภัยและได้รับการ

ปกป้องสูงสุดด้วย 

• การรับเรื่องไม่ควรใช้ข้อความอัตโนมัติ 

• บางกรณีไม่จริงหรือไม่ได้สอบถามความชัดเจนก่อน หรือบางครั้งการมีอำนาจก็ช่วยได้ 

• ทุกอย่างขึน้กับสถานการณ์ว่าจะทำอย่างไร 

• ช้ามากค่ะ และไม่เคยได้รับการแก้ไข เพราะไปสถานที่ซ้ำๆก็ยังเจอเจ้าหน้าที ่ร ัฐกระทำ

พฤติกรรมแบบเดิม 

• ควรให้หน่วยงานของรัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะยังมีอีกหลายหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ยังมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

• ขอให้การแบบทดสอบนี้ เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ มาใช้ได้จริงและวัดผลได้ 

• เร่ืองยาวนาน 

• รับเร่ืองแล้ว ต้องจริงจังในการหาคำตอบและแก้ไขเพื่อยุติเรื่องทุกข์ร้อนของผู้เดือดร้อนโดยเร็ว

ท่ีสุด 
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• รอรับฟังข้อเท็จจริงท้ังผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 

• การไม่มีหลักฐานเป็นภาพถ่าย เป็นข้อมูล สามารถแจ้งได้ไหม การทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับ

ล่างๆ ความเสียหายยังไม่ถึงหลักหมื่น อยู่ประมาณหลักพัน ถือว่าทุจริตไหม แจ้งแล้วจะมีโทษ

ไล่ออกไหม แล้วหน่วยงานตรวจสอบจะตรวจสอบพบไหม (ถ้าไม่ให้ออก หรือตรวจสอบไม่เก่ง

จริงไม่เจอง่ายๆ บอกเลยกลัว) แล้วผู้ตอบแบบสอบถามสามารถติดตามความก้าวหน้ าของ

ระบบแจ้งและระบบความปลอดภัยได้อย่างไร มีคนเคยบอกว่าต่อให้เราจัดการคนนี้ได้เด๋ียวก็มี

ตัวตายตัวแทน ไม่อยากได้ยินได้เห็นแบบนี้อีกต่อไป 

• ประชาชนคือเจ้านาย 

• เราต้องตรวจสอบว่าข้อมูลจริงหรือไม่ 

• ขอให้มีการปรับปรุงเรื่องการกลับการร้องเรียนจากประชาชนให้ดีที่สุด เพราะทุกวันนี้ที่คนไม่

อยากโรงเรียเพราะคิดว่าร้องเรียนไปก็เปล่าประโยชน์ ทางรัฐเพิกเฉย ช่วยเหลือพวกกันเอง 

และอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเรียนด้วยก็ได้ 

• บางที บางเร่ืองเจ้าหน้าท่ีด้วยกันเอง กลั่นแกล้งกันเอง 

• ควรมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านี้ 

• นำมาปรับปรุงการทำงานในองค์กร  

• ควรมีหน่วยงานท่ีรับข้อร้องเรียนให้แพร่หลาย ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

• นอกจากให้แจ้งได้ง่ายข้ึนแล้วคสรมีระบบติดตามผล และตอบกลับความคืบหน้าด้วย 

• มีความยุติธรรม เป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดยการรับเรื่องร้องเรียน แล้วให้หน่วยงาน

ชี้แจง จากนั้นพิจารณาตามข้อเท็จจริงท่ีประจักษ์ 

• ควรคัดเลือกและตรวจสอบพฤติกรรมในการรักษาความลับของเจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้าถึงชั้นความลับ

ทุกระดับอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 
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• กลัวถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการร้องเรียน และได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน และไม่ได้

รับการคุ้มครองหากร้องเรียน 

• การตอบปัญหาของภาครัฐไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น เอาใจคนอยู่ระดับสูงกว่า 

• ความจริงถูกบิดเบือนมากมาย 

• ร้องเรียนในสิ่งท่ีก่อเกิดประโยชน์ส่วนรวม ลดอคติหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัว 

• ควรดำเนินการให้เกิดข้ึนจริง มีกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง

ทุกช่องทางสื่อ 

• เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ 

• กรณีตัวอย่างที่เป็นข่าว ไม่ได้รับการลงโทษ จึงเกิดกระแสต้านการร้องเรียน 

• กระบวนการบริหารจัดการเรื ่องร้องเรียน ไม่มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าทีวางระบบเป็น

มาตรฐานเดียวกัน บางหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

โดยตรง ไม่มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสท่ีชัดเจน การดำเนินการล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 

• หน่วยงานของรัฐควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ผล

กระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างจริงจัง และรวดเร็ว เพื่อจะได้ไม่เป็นเย่ียงอย่างให้

คนรุ่นหลังได้กระทำตาม เพราะมีลงโทษให้เห็นเป็นปัจจุบัน 

• ร้องเรียนหน่วยงานช่วยกันเอง 

• อยากให้ทำได้จริง คือคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทุกวันนี้ จนท รัฐ มีการทุจริตจำนวนมาก 

• รัฐควรให้ข้อมูล หรือมีคู่มือ เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ว่าเรื่องใด ควรแจ้ง

หรือร้องเรียนไปท่ีหน่วยงานใด และมีข้ันตอนอย่างไร ติดตามเร่ืองได้อย่างไร เป็นต้น 

• รักษาข้อมูลผู้แจ้งให้มีความปลอดภัย 
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• ผู้ร้องเรียนมีความเป็นกลาง ไม่อคติกับหน่วยงาน 

• เสนอว่าเวลาแจ้งทำไมต้องถามชื่อและเบอร์คนแจ้งด้วย คนแจ้งจะไม่มีความปลอดภัย 

• ถ้าทุกคนทำตามหน้าท่ีอย่างครบถ้วน การร้องเรียนก็จะลดลง 

• หากยังช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้รอดโดนไม่สนความถูกต้องต้อง ก็คงได้แต่เฝ้าดูความเสื่อมของ

ระบบราชการ 

• ตรวจสอบข้อมูลได้ว่าถึงไหนแล้ว 

• ร้องเรียนไปก็เท่านั้น ไม่ได้ทำจริงจัง ผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด 

• ขอให้บังคับใช้อย่างจริงจัง 

• ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ โดยเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรณี ถูกกล่าวโทษ

ร้องเรียนจากประชาชน 

• การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐ ถึงมีกฎหมาย ก็ยังไม่สามารถคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสได้จริงๆ 

เนื ่องจากผู ้ที ่แจ ้งเบาะแส อาจถูกกลั ่นแกล้งจาก จนท. รัฐ ที ่เส ียประโยชน์ และผู ้ให้

ผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อยู่ดี ตามท่ีท่านเห็นจากข่าวมาโดยตลอด ผู้ร่ำรวย

มักอยู่เหนือกฎหมายเสมอ ดังนั้นการจะแก้ปัญหาการทุจริตหรือการผิดจริยธรรมของ จนท. รัฐ 

ไม่ว่าจะระดับใด ให้ลงโทษสูงสุดทันทีท้ังผู้ให้และผู้รับ ยกตัวอย่าง รบ. ของจีน หากมีการคอร์

รัปชัน ให้ลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว (ก่อนประหารก็สืบสวนสอบสวนให้ถี่ถ้วน แน่ชัดว่า

ไม่ใช่เกิดจากการกลั่นแกล้ง) ทำแบบนี้ ถึงจะเกรงกลัว และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน 

หรือการผิดจริยธรรมของ จนท. รัฐของไทยได้ 

• อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ถ้าจะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ ลองตระหนักปัญหาที่ตน้เหตุ

ให้ดีว่าคืออะไร และทุกวันนี้เรื่องร้องเรียนรวมถึงเรื่องต่างๆจากนี้  ๗๐% ที่เดือดร้อนไม่จริง
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ทะเลาะกันเอง ร้องเรียนแกล้งกันแล้วมาใช้เจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือ อยากให้เห็นใจกันบ้าง  

นะครับ ถ้าไม่เห็นใจกัน ก็ควรมีบทเรียน หรือบทลงโทษกับกลุ่มคนเหล่านี้บ้างครับ 

• ให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัย 

• หน่วยงานของรัฐต้องเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

• พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความพร้อมเจ้าหน้าท่ีให้มีขีดความสามารถทำได้จริง 

• ให้เจ้าหน้าท่ีทำงานให้ดีท่ีสุด 

• บางครั้งผู้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนไม่ได้มีความรู้/เข้าใจต่อระบบ ทำให้ จนท. ต้องมีภาระเพิ่มในการ

ต้องข้อร้องเรียนซึ่งในเมืองหลวงจะมีปัญหาค่อนข้างมากกว่าต่างจังหวัด 

• อื่นๆ  
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