
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐ บัญญัติให�ข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ต�องรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม)กระทําการตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้โดยเคร)งครัดอยู)เสมอ มาตรา ๘๗ บัญญัติให�
ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีเสริมสร�างและพัฒนาให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชามีวินัย และป3องกันมิให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชากระทําผิด
วินัย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ี ก.พ.กําหนด และมาตรา ๙๐ กําหนดเป9นหน�าท่ีผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติโดยเร็วด�วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ   

สํานักงาน ก.พ. ได�จัดทํา แบบสํารวจผลการดําเนินการด�านการรักษาวินัยข�าราชการพลเรือน 
ระหว�างป�งบประมาณ ๒๕๕๗ (ระหว�างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีวัตถุประสงค6เพ่ือ
สํารวจ ผลการดําเนินกิจกรรมของส)วนราชการและจังหวัดในด�านเสริมสร�างและพัฒนาให�ข�าราชการมีวินัย 
ป3องกันมิให�ข�าราชการกระทําผิดวินัย และการดําเนินการทางวินัย รวมท้ัง ป@ญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และ
ข�อเสนอแนะ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. จะนําผลการสํารวจไปประมวล วิเคราะห6 และสรุปผลในภาพรวม โดยไม)มีการเปBดเผย
ข�อมูลเป9นรายหน)วยงาน หรือรายบุคคล  

ท้ังนี้ ขอให�ผู�ปฏิบัติงานด�านการรักษาวินัยข�าราชการหรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง เป9นผู�ตอบแบบสํารวจนี้   
แบบสํารวจชุดนี้ แบ)งเป9น ๔ ส)วน จํานวน ๖ หน�า ดังนี้  
ส�วนท่ี ๑ ข�อมูลส)วนบุคคล  
ส�วนท่ี ๒ ผลการดําเนินการรักษาวินัยของข�าราชการ ในปFงบประมาณ ๒๕๕๗  
ส�วนท่ี ๓ ป@จจัยท่ีมีผลต)อการรักษาวินัยข�าราชการ  
ส�วนท่ี ๔ ป@ญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะ   

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

และป3องกันมิให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย รวมท้ัง การดําเนินการกรณีมีการกระทําผิดทางวินัย 

“ผู�ปฏิบัติงานด�านการรักษาวินัยข�าราชการ” หมายถึง ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีในหน)วยงานท่ีได�รับ
มอบหมายให�ปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างพัฒนาให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชามีวินัย การป3องกันมิให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยอย)างใดอย)างหนึ่ง และการดําเนินการกรณีมีการกระทําผิดทางวินัย หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง  

   
สํานักงาน ก.พ. ขอความกรุณาตอบแบบสํารวจให�ครบทุกข�อตามความเป9นจริง  

และขอขอบคุณอย�างย่ิงในความร�วมมือของท�าน มา ณ โอกาสนี้  
 

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

แบบสํารวจผลการดําเนินการด�านการรักษาวินัยข�าราชการพลเรือน  
(สําหรับผู�ปฏิบัตงิานด�านการรักษาวินัยข�าราชการ)  

ชุดที่ ๑ ผู�ปฏิบัติงานด�านการรักษาวินัยข�าราชการ แบบสํารวจชุดที่ ...................... 



๒ 

 

 
 

 โปรดกรอกข�อมูลของท)านให�สมบูรณ6 

• หน�วยงานท่ีตอบแบบสํารวจ 

กรม/จังหวัด................................................... กระทรวง........................................................................... 

โทรศัพท6........................................ โทรสาร........................................ E-mail…………………………………… 
 

 

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามเก่ียวกับผลการดําเนินการด�านการรักษาวินัยข�าราชการของส)วนราชการ/จังหวัด
ของท)านท่ีได�ดําเนินการในปFงบประมาณ ๒๕๕๗ หรือได�ดําเนินการมาแล�วในปFงบประมาณก)อนหน�านี้

และต)อเนื่องมาถึงปFงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยทําเครื่องหมาย �ในช)องท่ีตรงกับความเป9นจริงและเติม
ข�อความในช)องว)างให�สมบูรณ6  

๑. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมียุทธศาสตร6ด�านการรักษาวินัยข�าราชการ 

      � (๑) มี โปรดเลือกตอบ ๑ คําตอบ 

� (๑.๑) กําหนดเป9นยุทธศาสตร6หรือแผนงานด�านการรักษาวินัยข�าราชการโดยเฉพาะ 

� (๑.๒) กําหนดเป9นส)วนหนึ่งของยุทธศาสตร6หรือแผนงานด�านการต)อต�านการทุจริตคอร6รัปชัน 

� (๑.๓) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

�  (๒) ไม)มี โปรดระบุเหตุผล............................................................................................................... 

๒. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีหน)วยงานรับผิดชอบด�านการรักษาวินัยข�าราชการ 

      � (๑) มี โปรดระบุ 

� (๑.๑) รับผิดชอบด�านการรักษาวินัยข�าราชการโดยเฉพาะ 
 โปรดระบุชื่อหน)วยงาน/กลุ)มงาน....................................สํานัก................................ 

� (๑.๒) รับผิดชอบด�านการรักษาวินัยข�าราชการและงานอ่ืนด�วย (เช)น ด�านส)งเสริมจริยธรรม)  
                   โปรดระบุชื่อหน)วยงาน/กลุ)มงาน....................................สํานัก................................ 

� (๑.๓) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

�  (๒) ไม)มี  

๓. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านได�กําหนดแนวทางในการเสริมสร�างและพัฒนาให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชามีวินัย 
และป3องกันมิให�ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

�  (๑) มี (โปรดระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ)............................................................................................. 

�   (๒) ไม)มี  

ส�วนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 

ส�วนท่ี ๒  ผลการดําเนินการด�านการรักษาวินัยข�าราชการในป�งบประมาณ 



๓ 

 

๔. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านได�ดําเนินการแจ�งเวียนกําชับให�ผู�บังคับบัญชารักษาวินัยของผู�อยู)ใต�บังคับบัญชา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  

�  (๑)  ดําเนินการแล�ว  � (๒) ยังไม)ดําเนินการ 

�  (๓)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... 

๕. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการจัดประชุมร)วมกันระหว)างผู�บังคับบัญชากับผู�แทนข�าราชการในสังกัด
เก่ียวกับการจัดทําแผนหรือแนวทางการรักษาวินัยข�าราชการของหน)วยงาน 

�   (๑) มี 

�   (๒) ไม)มี  

๖. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการจัดประชุม/ฝUกอบรม/สัมมนาบุคลากรเก่ียวกับวินัยข�าราชการ  

�   (๑) มี ปFงบประมาณ ๒๕๕๗ จัด.................ครั้ง 

�   (๒) ไม)มี  

๗. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการรณรงค6หรือสร�างค)านิยม/วัฒนธรรมองค6กรให�มีพฤติกรรมการรักษาวินัย
ข�าราชการ 

�  (๑)  มี (โปรดระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ)............................................................................................. 

�   (๒)  ไม)มี 

๘. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีกิจกรรมเพ่ือสร�างบุคคลต�นแบบด�านการรักษาวินัยข�าราชการ 

�  (๑)  มี (โปรดระบุด�าน)........................................................................................................................ 

�   (๒)  ไม)มี 

๙. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการให�รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ยกย)องข�าราชการท่ีมีพฤติกรรมในการรักษา
วินัยท่ีดี  

�   (๑)  มี   � (๒) ไม)มี 

๑๐. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีแนวทางการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา เช)น การสอนงาน การเป9นพ่ีเลี้ยง การ
แนะนําให�คําปรึกษา ฯลฯ 

�  (๑)  มี (โปรดระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ)............................................................................................. 

�   (๒)  ไม)มี 

๑๑. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการจัดกิจกรรมด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสร�างขวัญกําลังใจ/แรงจูงใจ 
ในการเป9นข�าราชการท่ีดีมีวินัย  

�  (๑)  มี (โปรดระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ)............................................................................................. 

�   (๒)  ไม)มี 
 



๔ 

 

๑๒. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการกําหนดระเบียบ ข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเผยแพร)
ต)อสาธารณชน 

�   (๑)  มี   � (๒) ไม)มี 

๑๓. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการจัดทําคู)มือการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช�
ดุลพินิจของเจ�าหน�าท่ี 

�   (๑)  มี   � (๒) ไม)มี 

๑๔. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการจัดต้ังหน)วยให�คําปรึกษาบุคลากรท่ีมีป@ญหา/ข�อสงสัยเก่ียวกับวินัย
ข�าราชการ หรือด�านจริยธรรม 

�  (๑)  มี (โปรดระบุชื่อหน)วยงาน)............................................................................................. 

�   (๒)  ไม)มี 

๑๕. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีช)องทางร�องเรียน/ร�องทุกข6พฤติกรรมด�านวินัยหรือด�านจริยธรรม 
ของข�าราชการในสังกัด 

�  (๑)  มี (โปรดระบุช)องทาง เช)น กล)องรับความคิดเห็น ศูนย6รับเรื่อง)................................................... 

�   (๒)  ไม)มี   

๑๖. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านได�ให�บุคคลภายนอกเข�ามามีส)วนร)วมในการให�ข�อมูลท่ีเป9นประโยชน6หรือแจ�ง
เบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมด�านวินัยหรือด�านจริยธรรมของข�าราชการในสังกัด 

�  (๑)  มี (โปรดระบุวิธีการ)............................................................................................. 

�   (๒)  ไม)มี 

๑๗. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการจัดเก็บสถิติข�อร�องเรียน/ร�องทุกข6เก่ียวกับพฤติกรรมด�านวินัยหรือ
จริยธรรมของข�าราชการในสังกัด  

� (๑)  มี (โปรดระบุข�อร�องเรียนท่ีพบบ)อย)......................................................................................... 

� (๒)  ไม)มี  
๑๘. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการลงโทษข�าราชการผู�กระทําผิดวินัย  (โดยถือวันในคําสั่งลงโทษนับต้ังแต) 
      เดือนมกราคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๗) 

� (๑) มี (โปรดระบุ)  
(๑.๑) จํานวนผู�กระทําผิดวินัย และมีคําสั่งลงโทษ    รวม.................ราย 

                     จํานวนผู�กระทําผิดวินัย แต)ได�รับการงดโทษ  รวม................ราย 
(๑.๒)  ฐานความผิด และจํานวนผู�ถูกลงโทษในแต)ละฐาน (ในรายท่ีกระทําผิดวินัยหลายมาตรา 

ให�แจ�งเฉพาะมาตราท่ีลงโทษหนักท่ีสุดเพียงมาตราเดียวส"วนกรณีท่ีกระทําความผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ให�เทียบเคียงและปรับเป1นฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑) 

 



๕ 

 

-  วินัยไม)ร�ายแรง  จํานวน ...............ราย ได�แก) 
 ๑.  มาตรา..................................จํานวน...............ราย 
 ๒.  มาตรา..................................จํานวน...............ราย 
 ๓.  มาตรา..................................จํานวน...............ราย 
 (เพ่ิมจํานวนได�ตามท่ีมีคําสั่งลงโทษ)  
-  วินัยร�ายแรง  จํานวน ...............ราย ได�แก) 

๑.  มาตรา..................................จํานวน...............ราย 
 ๒.  มาตรา..................................จํานวน...............ราย 
 ๓.  มาตรา..................................จํานวน...............ราย 
 (เพ่ิมจํานวนได�ตามท่ีมีคําสั่งลงโทษ)   

� (๒) ไม)มี (โปรดระบุเหตุผล) ………………………………………………………………………………………………..   

๑๙. หน)วยงาน/จังหวัดของท)านมีการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการรักษาวินัย
ข�าราชการ 

�  มี (โปรดระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมและวิธีการติดตามผล)..................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

� (๒)  ไม)มี  

๒๐.  กรุณาระบุเหตุผลท่ีหน)วยงานของท)านไม)สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมด�านการรักษาวินัยข�าราชการ หรือ  
ดําเนินการได�บางส)วน (เลือกตอบได�มากกว)า ๑ ข�อ)   

     �  ไม)มีนโยบายของหน)วยงาน               �  ขาดผู�รับผิดชอบโดยตรง/ไม)มีการมอบหมาย    

     �  ขาดงบประมาณ                      �  ไม)มีคู)มือหรือแนวทางดําเนินการ            

     �  เจ�าหน�าท่ีขาดความรู�/ประสบการณ6   �  อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ................................................................. 
       
 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ในช)องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท)านมากท่ีสุด  

๑ หมายถึง  สาเหตุหรือป@จจัยดังกล)าว มีผลต)อการรักษาวินัยข�าราชการในระดับมากท่ีสุด  
๒ หมายถึง  สาเหตุหรือป@จจัยดังกล)าว มีผลต)อการรักษาวินัยข�าราชการในระดับมาก 
๓ หมายถึง  สาเหตุหรือป@จจัยดังกล)าว มีผลต)อการรักษาวินัยข�าราชการในระดับปานกลาง 
๔ หมายถึง  สาเหตุหรือป@จจัยดังกล)าว มีผลต)อการรักษาวินัยข�าราชการในระดับน�อย 
๕ หมายถึง  สาเหตุหรือป@จจัยดังกล)าว มีผลต)อการรักษาวินัยข�าราชการในระดับน�อยท่ีสุด 
 
 
 
 

ส�วนท่ี ๓  ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ/ป@จจัยท่ีมีผลต�อการรักษาวินัยข�าราชการ 



๖ 

 

 สาเหตุ/ป@จจัยท่ีมีผลต�อการรักษาวินัยข�าราชการ ระดับความคิดเห็น 

  (๑) 
มาก
ท่ีสุด 

(๒)
มาก 

(๓)
ปาน
กลาง 

(๔)
น�อย 

(๕) 
น�อย
ท่ีสุด 

๑ หน)วยงานขาดการส)งเสริมค)านิยมท่ีเอ้ือต)อการรักษาวินัย
ข�าราชการ เช)น ความซ่ือสัตย6สุจริต การคํานึงถึงประโยชน6ส)วนรวม 
การให�บริการท่ีดี  

     

๒ หน)วยงานไม)มีนโยบาย แผนงาน หรือแนวทางการรักษาวินัย
ข�าราชการท่ีชัดเจนเป9นรูปธรรม 

     

๓ หน)วยงานขาดระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐาน โปร)งใส 
เชื่อถือได�  

     

๔ บุคลากรมีความประพฤติส)วนตัวไม)ดี ไม)รักษาเกียรติ ศักด์ิศรี
ความเป9นข�าราชการ เช)น ใช�เงินเกินตัว เมาสุรา ชู�สาว    

     

๕ บุคลากรขาดความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับวินัยข�าราชการ และ
การปฏิบัติอย)างถูกต�อง  

     

๖ ผู�บังคับบัญชาประพฤติตนเป9นแบบอย)างท่ีดีในการรักษาวินัย 
แก)ผู�อยู)ใต�บังคับบัญชา 

     

๗ ผู�บังคับบัญชากํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู�อยู)ใต�
บังคับบัญชาอย)างสมํ่าเสมอ 

     

๘ ผู� บังคับบัญชาให�การเอาใจใส) ดูแลชีวิตความเป9นอยู)ของ
ผู�ใต�บังคับบัญชาเป9นอย)างดี 

     

๙ ผู�บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�อยู)ใต�บังคับ
บัญชาอย)างโปร)งใส เป9นธรรม 

     

๑๐ ผู�บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยอย)างเคร)งครัด จริงจัง      

๑๑ ป@จจัยอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................      

 
 

 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

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

ส�วนท่ี ๔  ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในการรักษาวินัยข�าราชการให�เกิดประสิทธิภาพ  


