
  
 
 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐ บัญญัติให�ข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ต�องรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม)กระทําการตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้โดยเคร)งครัดอยู)เสมอ และมาตรา ๘๗ บัญญัติให�
ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีเสริมสร�างและพัฒนาให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชามีวินัย และป3องกันมิให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ี ก.พ.กําหนด และมาตรา ๙๐ กําหนดเป9นหน�าท่ีผู� บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติโดยเร็วด�วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ   

สํานักงาน ก.พ. จึงจัดทํา แบบสํารวจความคิดเห็นของข�าราชการต�อการรักษาวินัยข�าราชการ  
มีวัตถุประสงค6เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของข�าราชการพลเรือนสามัญและประเมินสถานภาพเก่ียวกับการรักษาวินัย  
ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. จะนําผลการสํารวจไปประมวล วิเคราะห6 และสรุปผลในภาพรวม และใช�เป9นข�อมูลประกอบการพิจารณา
จัดทํามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงเก่ียวกับการรักษาวินัยของข�าราชการพลเรือนต)อไป โดยไม)มีการเปBดเผยข�อมูล 
เป9นรายบุคคล  

แบบสํารวจความคิดเห็นฯ ออนไลน6 แบ)งเป9น ๖ ส)วน จํานวน ๙ หน�า ดังนี้   
ส�วนท่ี ๑   ข�อมูลส)วนบุคคล 
ส�วนท่ี ๒   การรับรู�เก่ียวกับวินัยข�าราชการพลเรือน  
ส�วนท่ี ๓ พฤติกรรมการรักษาวินัยข�าราชการพลเรือน       
ส�วนท่ี ๔ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการรักษาวินัยข�าราชการ   
ส�วนท่ี ๕ ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการกระทําผิด/การไม)รักษาวินยัของข�าราชการ 
ส�วนท่ี ๖ ข�อเสนอแนะในการรักษาวินัยข�าราชการ 

คํานิยาม 
“การรักษาวินัยข�าราชการ” หมายถึง การดําเนินการด�านเสริมสร�างพัฒนาให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชามีวินัย  

และป3องกันมิให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย รวมท้ัง การดําเนินการกรณีเกิดการกระทําผิดทางวินัย 

“ผู�บังคับบัญชา” หมายถึง ข�าราชการพลเรือนในหน)วยงานราชการส)วนกลาง และส)วนภูมิภาค ท่ีดํารงตําแหน)ง
ประเภทอํานวยการระดับต�นข้ึนไปจนถึงประเภทบริหารระดับสูง    

สํานักงาน ก.พ. ขอความกรุณาตอบแบบสํารวจให�ครบทุกข�อตามความเป1นจริง 
และขอขอบคุณอย�างย่ิงในความร�วมมือของท�าน มา ณ โอกาสนี้ 

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

กรุณาทําเครื่องหมาย �หน�าข�อความ หรือกรอกข�อมูลของท)านในช)องว)าง 

๑. ท)านสังกัดราชการบริหารส)วนกลาง หรือ ส)วนภูมิภาค       

     � ส)วนกลาง    กรม (หรือเทียบเท)า) .................................................กระทรวง................................................ 

     � ส)วนภูมิภาค จังหวัด....................................................................................................................................... 

 

แบบสํารวจความคิดเห็นของข�าราชการต�อการรักษาวินัยข�าราชการ 

ส�วนท่ี ๑ ข�อมูลส�วนบุคคล 

ชุดที่ ๒ สําหรับผู�บังคับบัญชา แบบสํารวจชุดที่.................. 



-๒- 
 

๒. เพศ      �  ๑) ชาย     �  ๒) หญิง     

๓. ระดับตําแหน)ง 

      � บริหารสูง    � บริหารต�น    � อํานวยการสูง    � อํานวยการต�น   

๔. ระยะเวลาการดํารงตําแหน)ง.................... ปK   

  

 
โปรดทําเครื่องหมาย �ในช)องท่ีท)านเห็นว)าการกระทําต)อไปนี้ เป9นความผิดวินัยข�าราชการพลเรือน  
คําชี้แจง  ผิด หมายถึง  ท)านรับรู�ว)าการกระทําดังกล)าวเป9นความผิดวินัย  
  ไม)ผิด หมายถึง  ท)านรับรู�ว)าการกระทําดังกล)าวไม)เป9นความผิดวินัย  
  ไม)แน)ใจ หมายถึง ท)านไม)แน)ใจว)าการกระทําดังกล)าวผิดวินัย หรือไม)ผิดวินัย  

 วินัยข�าราชการพลเรือน ผิด ไม�ผิด ไม�แน�ใจ 

๑. รับเงินสินน้ําใจจากผู�มารับบริการเนื่องจากบริการได�รวดเร็วทันใจ    

๒. ดําเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างไม)ครบถ�วนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
กําหนดไว�  

   

๓. ผู�บังคับบัญชามอบหมายงานเร)งด)วน จึงขอทํางานล)วงเวลา (ทําโอที) แต)เอาเวลา
ไปทํางานอ่ืน จนงานไม)แล�วเสร็จตามกําหนด   

   

๔. ปฏิบัติงานตามคําสั่งโดยชอบด�วยกฎหมาย แม�ผู�บังคับบัญชาจะไม)สั่งงานเป9นลายลักษณ6
อักษร  

   

๕. มาเซ็นชื่อเข�าทํางาน แต)ออกไปทําธุระส)วนตัวข�างนอก     

๖. เจ�าหน�าท่ีของการเจ�าหน�าท่ีบอกผลการสอบเลื่อนตําแหน)งกับเพ่ือน ก)อนมีการ
ประกาศอย)างเป9นทางการ   

   

๗. มีหนังสือเป9นทางการจากหน)วยงานอ่ืนมาขอข�อมูล แต)เจ�าหน�าท่ีของหน)วยงานนั้น 
ไม)ยอมให�     

   

๘. มีประชาชนมาขอรับบริการท่ีส)วนราชการในวันหยุดราชการ เพราะเป9นเหตุ
เร)งด)วน แต)เจ�าหน�าท่ีไม)ให�ความช)วยเหลือโดยบอกว)าเป9นวันหยุดราชการ   

   

๙. ไปงานเลี้ยงท่ีบ�านเพ่ือนในคืนวันเสาร6 แต)เมาสุราจนครองสติไม)ได� จนทําทรัพย6สิน
ผู�อ่ืนเสียหาย    

   

๑๐. ปBดบังข�อเท็จจริงในการปฏิบัติงานบางส)วนกับผู�บังคับบัญชา เพ่ือให�ตนเองไม)โดน
ตําหนิท่ีทํางานบกพร)อง  

   

ส�วนท่ี ๒ การรับรู�เก่ียวกับวินัยข�าราชการพลเรือน 



-๓- 
 

 วินัยข�าราชการพลเรือน ผิด ไม�ผิด ไม�แน�ใจ 

๑๑. ยอมให�เอกชนนําชื่อและตําแหน)งของตนไปใช�โฆษณาขายสนิค�า     

๑๒. ให�ญาติของตนเข�ามาขายของในสถานท่ีทํางาน ท้ังท่ีมีข�อห�ามผู�ค�ารายอ่ืนเข�ามา    

๑๓. พูดใส)ความให�ร�ายเพ่ือนร)วมงานของตนว)าเป9นคนไม)ดี ไม)น)าคบ    

๑๔. ด)าว)าประชาชนท่ีมาติดต)อราชการว)าไม)รู�หนังสือ ไม)มีการศึกษา    

๑๕. เจ�าหน�าท่ีการเงิน ได�รับเงินจากผู� ติดต)อรับบริการเป9นจํานวน ๑,๐๐๐ บาท  
มีปPญหาเงินขาดมือจึงนําไปใช�ก)อน วันรุ)งข้ึนก็นํามาคืนครบถ�วน 

   

๑๖. ได�รับหน�าท่ีให�อยู)เวรตอนกลางคืน แต)เผลอหลับ เป9นเหตุให�คอมพิวเตอร6ของ
ราชการถูกขโมยไป    

   

๑๗. ประสบอุบัติเหตุร�ายแรงระหว)างเดินทางกลับจากต)างจังหวัด จนไม)รู�สึกตัว ทําให�
ไม)ได�กลับไปทํางานเกินกว)าสิบห�าวัน และไม)สามารถแจ�งผู�บังคับบัญชาได�   

   

 
 
โปรดทําเครื่องหมาย ����ในช�องท่ีตรงกับพฤติกรรมในการรักษาวินัยของท�าน  

คําช้ีแจง  *ระดับการปฏิบัติ แบ)งเป9น ๕ ระดับ ดังน้ี 
ไม)เคย หมายถึง ไม)เคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย   
น�อย หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันน�อยครั้ง หรือปฏิบัติบ�างเป9นบางครั้ง  
ปานกลาง หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันบ�าง พอๆ กับไม)ปฏิบัติ 
บ)อย หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเป9นส)วนใหญ) หรือบ)อยๆ  
ประจํา หมายถึง  ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเป9นประจํา หรือสมํ่าเสมอ  
 

 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ระดับการปฏิบัติ* 
  ไม�เคย น�อย ปาน

กลาง 
บ�อย ประจํา 

๑. ท)านปฏิบัติตามข�อกําหนดวินัยข�าราชการพลเรือน       

๒. ถ�ามีผู�ประกอบการมาให�ของขวัญ สิทธิพิเศษ หรือประโยชน6อ่ืนใด  
ท่ีท)านเห็นว)าเก่ียวข�องกับตําแหน)งหน�าท่ีราชการ ท)านจะไม)รับ 

     

๓. เวลามีงานเร)งด)วน ท)านจะอยู)ปฏิบัติงาน จนกว)างานนั้นจะแล�วเสร็จ      

๔. นอกจากปฏิบัติงานโดยมุ)งให�บรรลุวัตถุประสงค6/เป3าหมายของงานแล�ว 
ต�องปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการไปพร�อมกันด�วย 

     

ส�วนท่ี ๓ พฤติกรรมการรักษาวินัยข�าราชการพลเรือน 



-๔- 
 

 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ระดับการปฏิบัติ* 
  ไม�เคย น�อย ปาน

กลาง 
บ�อย ประจํา 

๕. เม่ืองานในความรับผิดชอบของท)าน ได�รับคําตําหนิ ท)านได�แก�ไข
ปรับปรุง เพ่ือให�งานไม)เกิดความผิดพลาด และเกิดประโยชน6ต)อ
ประชาชน  

     

๖. เม่ือท)านเห็นผู�ใต�บังคับบัญชา มีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต)อการกระทําผิด
วินัย ท)านจะทักท�วงหรือตักเตือน เช)น เล)นเกมส6 เล)นไลน6 เล)นหุ�น 
ในเวลาทํางาน  

     

๗. เม่ือผู�อยู)ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ในฐานะผู�บังคับบัญชา ท)านแสดง
ความรับผิดชอบด�วย เพราะท)านเป9นผู�กํากับดูแลงาน  

     

๘. ถ�ามีเพ่ือน หรือญาติพ่ีน�อง ขอให�ช)วยเหลือการยกเว�นค)าธรรมเนียม
หรือเลี่ยงไม)ปฏิบัติตามข�อกฎหมายเล็กๆ น�อยๆ ท)านจะปฏิเสธไม)ทําให�   

     

๙. ท)านพิจารณางบประมาณดําเนินโครงการของหน)วยงานโดยคํานึง 
ท้ังเรื่องความคุ�มค)าและความประหยัด  

     

๑๐. ท)านให�คําแนะนําแก)ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาเพ่ือแก�ไขปPญหาอุปสรรค
และเพ่ือให�งานดําเนินไปได�ด�วยดี  

     

๑๑. ท)านสนับสนุนให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง เพ่ือความ
เจริญก�าวหน�าในการรับราชการ  

     

๑๒. บางครั้งท)านประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาผู�อยู)ใต�บังคับ
บัญชาท่ีท)านรักใคร)เอ็นดูเป9นลําดับแรก 

     

๑๓. บางครั้งท)านเลื่อนตําแหน)งแต)งต้ัง โดยไม)ใช�หลักเกณฑ6ท่ีหน)วยงาน
กําหนด แต)ดูตามลําดับอาวุโส  

     

๑๔. ท)านได�ชี้แจงแทนผู�อยู)ใต�บังคับบัญชา เม่ือเห็นว)าถูกตําหนหิรือถูกกล)าวหา 
อย)างไม)เป9นธรรม 

     

๑๕. ท)านติดตามงานท่ีมอบหมายให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาอย)างสมํ่าเสมอ      

๑๖. ท)านถามไถ)เม่ือเห็นว)าผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาน)าจะมีปPญหา และให�ความ
ช)วยเหลือเท)าท่ีทําได� 

     

๑๗. ท)านตักเตือนผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาเม่ือเห็นว)ามีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต)อ      



-๕- 
 

 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ระดับการปฏิบัติ* 
  ไม�เคย น�อย ปาน

กลาง 
บ�อย ประจํา 

การผิดวินัย 

๑๘. ท)านชมเชย หรือให�รางวัลผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาท่ีประพฤติตนมีวินัย
หรือเป9นแบบอย)างท่ีดี 

     

๑๙. ท)านจะดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายอย)างเคร)งครัด แม�ผู�ถูก
กล)าวหาว)ากระทําผิดวินัย จะเป9นผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาท่ีท)านสนิทสนม 

     

 
 
โปรดทําเครื่องหมาย ����ในช)องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท)านมากท่ีสุด  
คําช้ีแจง เห็นด�วยอย)างยิ่ง หมายถึง ท)านเห็นด�วยอย)างยิ่งต)อข�อความดังกล)าว 

เห็นด�วย หมายถึง  ท)านเห็นด�วยต)อข�อความดังกล)าว   
ไม)แน)ใจ หมายถึง  ไม)มีความคิดเห็นต)อข�อความดังกล)าว    
ไม)เห็นด�วย หมายถึง ท)านไม)เห็นด�วยต)อข�อความดังกล)าว   
ไม)เห็นด�วยอย)างยิ่ง หมายถึง ท)านไม)เห็นด�วยอย)างยิ่งต)อข�อความดังกล)าว   

  ระดับความคิดเห็น 

 การดําเนินการด�านการรักษาวินัยข�าราชการ เห็นด�วย
อย�างยิ่ง 

เห็น
ด�วย 

ไม�
แน�ใจ 

ไม�เห็น
ด�วย 

ไม�เห็น
ด�วย

อย�างยิ่ง 

๑ การรักษาวินัยข�าราชการให�ได�ผลสําเร็จ หน)วยงานควรมีนโยบาย 
แผนงาน หรือแนวทางดําเนินงานท่ีชัดเจนเป9นรูปธรรม เช)น 
ยุทธศาสตร6การปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานด�านการรักษาวินัย 

     

๒ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด�านการรักษาวินัย หน)วยงานควรมี
การมอบหมายผู�รับผิดชอบ  

     

๓ ผู�บังคับบัญชาควรประพฤติตนเป9นแบบอย)างท่ีดีแก)ผู�อยู)ใต�บังคับ
บัญชา   

     

๔ ผู�บริหารควรร)วมรบัผิดชอบด�วย เม่ือผู�อยู)ใต�บังคับบัญชาไม)รักษาวินัย
หรือกระทําผิดวินัย  

     

๕ ผู�บังคับบัญชาควรทําหน�าท่ีตรวจสอบ กํากับการปฏิบัติงานของผู�อยู)ใต�
บังคับบัญชาให�ถูกต�องเรียบร�อย ไม)เกิดข�อผิดพลาดอย)างสมํ่าเสมอ  

     

ส�วนท่ี ๔ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการรักษาวินัยข�าราชการ 



-๖- 
 

  ระดับความคิดเห็น 

 การดําเนินการด�านการรักษาวินัยข�าราชการ เห็นด�วย
อย�างยิ่ง 

เห็น
ด�วย 

ไม�
แน�ใจ 

ไม�เห็น
ด�วย 

ไม�เห็น
ด�วย

อย�างยิ่ง 

๖ ผู�บังคับบัญชาควรเอาใจใส)ดูแลทุกข6สุขของผู�อยู)ใต�บังคับบัญชา 
เป9นอย)างดี  

     

๗ หน)วยงานควรจัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับวินัยข�าราชการ หรือกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานหรือปฏบัิติตน
อย)างสมํ่าเสมอ 

     

๘ การสร�างค)านิยมหรือวัฒนธรรมองค6กรท่ีดีด�านวินัยข�าราชการ จะช)วย
ให�ข�าราชการของหน)วยงานประพฤติตนอย)างมีวินัยมากข้ึน หรอืกระทํา
ความผิดวินัยลดน�อยลง  

     

๙ การชมเชย ยกย)อง หรือประกาศเกียรติคุณแก)ผู�ประพฤติปฏิบัติตนดี 
มีวินัย จะสร�างกําลังใจในการปฏิบัติงานแก)ข�าราชการได�  

     

๑๐ สภาพแวดล�อมท่ีดี และบรรยากาศในการทํางาน ทําให�ปฏิบัติงาน 
ได�อย)างมีประสิทธิภาพ  

     

๑๑ การท่ีข�าราชการจะรักษาวินัยได� หรือไม)กระทําผิดวินัย ข้ึนอยู)กับการ
ได�รับเงินเดือน เงินตําแหน)ง สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน6อ่ืนๆ  
อย)างเพียงพอ   

     

๑๒ ความเป9นธรรมของผู�บังคับบัญชา ในการประเมินผลงาน/การเลื่อน 
ตําแหน)ง/แต)งต้ัง จะทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมรักษาวินัย  

     

๑๓ การท่ีผู�บริหารดําเนินการกับผู�กระทําผิดวินัยจริงจัง เคร)งครัด จะช)วยให�
ข�าราชการในหน)วยงานประพฤติปฏิบัติตนดีมีวินัยมากข้ึน หรอืกระทํา
ความผิดวินัยลดน�อยลง 

     

 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

 
 
 
โปรดทําเครื่องหมาย ���� ในช)อง โดยพิจารณาว)าสาเหตุ/ปPจจัยต)อไปนี้ มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัย 
ของข�าราชการในระดับใด  
คําช้ีแจง มากท่ีสุด หมายถึง  สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของข�าราชการในระดับมากท่ีสุด  

มาก หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของข�าราชการในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของข�าราชการในระดับปานกลาง 
น�อย หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของข�าราชการในระดับน�อย 
น�อยท่ีสุด หมายถึง  สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของข�าราชการในระดับน�อยท่ีสุด 

 สาเหตุการกระทําผิด/การไม�รักษาวินัยของข�าราชการ ระดับความคิดเห็น 
  มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น�อย น�อย

ท่ีสุด 

๑ ความรู�ความเข�าใจ      

๑.๑ ขาดความรู� ความเข�าใจการปฏิบัติตามข�อกําหนดวินัยข�าราชการ       

๑.๒ ขาดความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบของราชการ ท่ีต�อง
ใช�ในการปฏิบัติงาน  

     

๑.๓ รู�และเข�าใจแต)หลีกเลี่ยง หรือละเว�น ไม)ปฏิบัติตามข�อกําหนดวินัย
ข�าราชการ หรือไม)ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ 

     

๒ พฤติกรรมส�วนตัว       

๒.๑ มีกิเลส อยากได�อยากมีเหมือนคนอ่ืน (เช)น เรื่องประโยชน6 สิทธิ 
พิเศษต)างๆ)  

     

๒.๒ ใช�เงินเกินตัว สุรุ)ยสุร)าย/ ไม)พอเพียง      

๒.๓ มีความจําเป9น เช)น มีภาระทางครอบครัว         

๒.๔ ไม)รักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของข�าราชการ เช)น การล)วงละเมิด คุกคาม
ทางเพศ /ชู�สาว /ติดอบายมุข  

     

๓ สภาพแวดล�อมในองค>กร       

๓.๑ ค)านิยม/วัฒนธรรมของคนในองค6กรไม)ดีหรือเอ้ือต)อการกระทําผิดวินัย 
เช)น กินตามน้ํา รับสินน้ําใจ  

     

๓.๒ ไม)มีการปลูกฝPงค)านิยมท่ีเอ้ือต)อการรักษาวินัย เช)น ความซ่ือสัตย6      

ส�วนท่ี ๕ ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการกระทําผิด/การไม�รักษาวินัยของข�าราชการ 



-๘- 
 

 สาเหตุการกระทําผิด/การไม�รักษาวินัยของข�าราชการ ระดับความคิดเห็น 
  มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น�อย น�อย

ท่ีสุด 

ความรับผิดชอบ การให�บริการท่ีดี 

๓.๓ ผู�บังคับบัญชาไม)เป9นแบบอย)างท่ีดีในการรักษาวินัย       

๓.๔ ผู�บังคับบัญชาไม)จริงจังในการดําเนินการทางวินัย      

๔ ระบบราชการ       

๔.๑ เงินเดือน/ค)าตอบแทนน�อยไม)พอต)อการดํารงชีพ      

๔.๒ ปริมาณงานไม)สัมพันธ6กับบุคลากร (คนเดียวปฏิบัติงานหลาย 
หน�าท่ี/ไม)เพ่ิมอัตรากําลัง) 

     

๔.๓ การเลื่อนตําแหน)ง แต)งต้ัง โยกย�าย ไม)โปร)งใส เป9นธรรม       

๕ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ      

๕.๑ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการเป9นอุปสรรคต)อการปฏิบัติงาน 
เช)น ล�าสมัย สร�างภาระ ขัดกัน และซํ้าซ�อน 

     

๕.๒ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการกําหนดไว�ไม)ชัดเจน ต�องใช�
ดุลพินิจหรือการตีความ ทําให�เกิดความผิดพลาด บกพร)องในการ
ปฏิบัติงาน 

     

๔.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบของราชการเก่ียวกับวินัย ไม)สามารถ
ดําเนินการกับผู�กระทําผิดได�อย)างแท�จริง เช)น บังคับใช�ไม)ได�/ไม)มี
ประสิทธิภาพ  

     

๖ การตรวจสอบ      

๖.๑ การตรวจสอบภายในไม)มีประสิทธิภาพ (เช)น การตรวจสอบไม)
ละเอียดรอบคอบ มีช)องโหว)ให�เลี่ยง)  

     

๖.๒ การตรวจสอบจากองค6กรภายนอกทําได�ช�าและไม)ท่ัวถึง เช)น ปปช. 
ปปท. สตง.  

     

๖.๓ ขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน สื่อมวลชน       

๗ คุณธรรมจริยธรรม      



-๙- 
 

 สาเหตุการกระทําผิด/การไม�รักษาวินัยของข�าราชการ ระดับความคิดเห็น 
  มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น�อย น�อย

ท่ีสุด 

๗.๑ ขาดคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน เช)น ความซ่ือสัตย6
สุจริต ความรับผิดชอบ 

     

๗.๒ ความเข�าใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมบกพร)องหรือเบ่ียงเบนไป 
เช)น เล)นพรรคเล)นพวกแล�วได�ดี ระบบอุปถัมภ6/ต)างตอบแทน  
เสี่ยงกระทําผิดแล�วคุ�มค)า  

     

๗.๓ เห็นแก)ประโยชน6ส)วนตนมากกว)าส)วนรวม เช)น รับข�อเสนอเรื่องเงิน
หรือสิทธิพิเศษ แลกกับการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบอย)าง 
ตรงไปตรงมา  

     

 
 

 
ความคิดเห็น/ข�อเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือให�การดําเนินการด�านการรักษาวินัยข�าราชการบรรลุผล  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

 

 

ส�วนท่ี ๖ ข�อเสนอแนะในการรักษาวินัยข�าราชการ  


