ชุดที่ ๒ สําหรับผูบังคับบัญชา

แบบสํารวจชุดที่..................

แบบสํารวจความคิดเห็นของขาราชการตอการรักษาวินัยขาราชการ
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบขาราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐ บั ญญั ติ ใหขาราชการพลเรื อนสามั ญ
ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม)กระทําการตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเคร)งครัดอยู)เสมอ และมาตรา ๘๗ บัญญัติให
ผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยู)ใตบังคับบัญชามีวินัย และป3องกันมิใหผูอยู)ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ6 และวิ ธี การที่ ก.พ.กํ าหนด และมาตรา ๙๐ กํ าหนดเป9 นหนาที่ ผู บั งคั บบั ญ ชาซึ่ งมี อํ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติโดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
สํ านั กงาน ก.พ. จึ งจั ดทํ า แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของขาราชการตอการรั ก ษาวิ นั ย ขาราชการ
มี วั ตถุ ประสงค6 เพื่ อสํ ารวจความคิ ดเห็ นของขาราชการพลเรื อนสามั ญและประเมิ นสถานภาพเกี่ ยวกั บการรั กษาวิ นั ย
ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะนําผลการสํารวจไปประมวล วิเคราะห6 และสรุปผลในภาพรวม และใชเป9นขอมูลประกอบการพิจารณา
จัดทํ ามาตรการ/แนวทางการปรั บปรุงเกี่ยวกับการรักษาวินั ยของขาราชการพลเรือนต) อไป โดยไม) มีการเปBดเผยขอมู ล
เป9นรายบุคคล
แบบสํารวจความคิดเห็นฯ ออนไลน6 แบ)งเป9น ๖ ส)วน จํานวน ๙ หนา ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลส)วนบุคคล
สวนที่ ๒ การรับรูเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือน
สวนที่ ๓ พฤติกรรมการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน
สวนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการรักษาวินัยขาราชการ
สวนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการกระทําผิด/การไม)รักษาวินยั ของขาราชการ
สวนที่ ๖ ขอเสนอแนะในการรักษาวินัยขาราชการ
คํานิยาม
“การรักษาวินัยขาราชการ” หมายถึง การดําเนินการดานเสริมสรางพัฒนาใหผูอยู)ใตบั งคับบัญชามีวินั ย
และป3องกันมิใหผูอยู)ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย รวมทั้ง การดําเนินการกรณีเกิดการกระทําผิดทางวินัย
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในหน)วยงานราชการส)วนกลาง และส)วนภูมิภาค ที่ดํารงตําแหน)ง
ประเภทอํานวยการระดับตนขึ้นไปจนถึงประเภทบริหารระดับสูง
สํานักงาน ก.พ. ขอความกรุณาตอบแบบสํารวจใหครบทุกขอตามความเป1นจริง
และขอขอบคุณอยางยิ่งในความรวมมือของทาน มา ณ โอกาสนี้
-------------------------------------------------สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล
กรุณาทําเครื่องหมาย หนาขอความ หรือกรอกขอมูลของท)านในช)องว)าง
๑. ท)านสังกัดราชการบริหารส)วนกลาง หรือ ส)วนภูมิภาค
ส)วนกลาง กรม (หรือเทียบเท)า) .................................................กระทรวง................................................
ส)วนภูมิภาค จังหวัด.......................................................................................................................................

-๒๒. เพศ
๑) ชาย
๓. ระดับตําแหน)ง

๒) หญิง

บริหารสูง
บริหารตน
อํานวยการสูง
๔. ระยะเวลาการดํารงตําแหน)ง.................... ปK

อํานวยการตน

สวนที่ ๒ การรับรูเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือน
โปรดทําเครื่องหมาย ในช)องที่ท)านเห็นว)าการกระทําต)อไปนี้ เป9นความผิดวินัยขาราชการพลเรือน
คําชี้แจง
ผิด หมายถึง ท)านรับรูว)าการกระทําดังกล)าวเป9นความผิดวินัย
ไม)ผิด หมายถึง ท)านรับรูว)าการกระทําดังกล)าวไม)เป9นความผิดวินัย
ไม)แน)ใจ หมายถึง ท)านไม)แน)ใจว)าการกระทําดังกล)าวผิดวินัย หรือไม)ผิดวินัย
วินัยขาราชการพลเรือน
๑. รับเงินสินน้ําใจจากผูมารับบริการเนื่องจากบริการไดรวดเร็วทันใจ
๒. ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางไม)ครบถวนตามที่กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
กําหนดไว
๓. ผูบังคับบัญชามอบหมายงานเร)งด)วน จึงขอทํางานล)วงเวลา (ทําโอที) แต)เอาเวลา
ไปทํางานอื่น จนงานไม)แลวเสร็จตามกําหนด
๔. ปฏิบัติงานตามคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย แมผูบังคับบัญชาจะไม)สั่งงานเป9นลายลักษณ6
อักษร
๕. มาเซ็นชื่อเขาทํางาน แต)ออกไปทําธุระส)วนตัวขางนอก
๖. เจาหนาที่ของการเจาหนาที่บอกผลการสอบเลื่อนตําแหน)งกับเพื่อน ก)อนมีการ
ประกาศอย)างเป9นทางการ
๗. มีหนังสือเป9นทางการจากหน)วยงานอื่นมาขอขอมูล แต)เจาหนาที่ของหน)วยงานนั้น
ไม)ยอมให
๘. มีประชาชนมาขอรับบริการที่ส)วนราชการในวันหยุดราชการ เพราะเป9นเหตุ
เร)งด)วน แต)เจาหนาที่ไม)ใหความช)วยเหลือโดยบอกว)าเป9นวันหยุดราชการ
๙. ไปงานเลี้ยงที่บานเพื่อนในคืนวันเสาร6 แต)เมาสุราจนครองสติไม)ได จนทําทรัพย6สิน
ผูอื่นเสียหาย
๑๐. ปBดบังขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานบางส)วนกับผูบังคับบัญชา เพื่อใหตนเองไม)โดน
ตําหนิที่ทํางานบกพร)อง

ผิด ไมผิด ไมแนใจ

-๓วินัยขาราชการพลเรือน

ผิด ไมผิด ไมแนใจ

๑๑. ยอมใหเอกชนนําชื่อและตําแหน)งของตนไปใชโฆษณาขายสินคา
๑๒. ใหญาติของตนเขามาขายของในสถานที่ทํางาน ทั้งที่มีขอหามผูคารายอื่นเขามา
๑๓. พูดใส)ความใหรายเพื่อนร)วมงานของตนว)าเป9นคนไม)ดี ไม)น)าคบ
๑๔. ด)าว)าประชาชนที่มาติดต)อราชการว)าไม)รูหนังสือ ไม)มีการศึกษา
๑๕. เจาหนาที่ ก ารเงิ น ไดรั บ เงิ น จากผู ติ ด ต) อ รั บ บริ ก ารเป9 น จํ า นวน ๑,๐๐๐ บาท
มีปPญหาเงินขาดมือจึงนําไปใชก)อน วันรุ)งขึ้นก็นํามาคืนครบถวน
๑๖. ไดรั บ หนาที่ ใ หอยู) เ วรตอนกลางคื น แต) เ ผลอหลั บ เป9 น เหตุ ใหคอมพิ ว เตอร6 ของ
ราชการถูกขโมยไป
๑๗. ประสบอุบัติเหตุรายแรงระหว)างเดินทางกลับจากต)างจังหวัด จนไม)รูสึกตัว ทําให
ไม)ไดกลับไปทํางานเกินกว)าสิบหาวัน และไม)สามารถแจงผูบังคับบัญชาได
สวนที่ ๓ พฤติกรรมการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน
โปรดทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับพฤติกรรมในการรักษาวินัยของทาน
คําชี้แจง *ระดับการปฏิบัติ แบ)งเป9น ๕ ระดับ ดังนี้
ไม)เคย หมายถึง ไม)เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย
นอย หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนอยครั้ง หรือปฏิบัติบางเป9นบางครั้ง
ปานกลาง หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบาง พอๆ กับไม)ปฏิบัติ
บ)อย หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเป9นส)วนใหญ) หรือบ)อยๆ
ประจํา หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเป9นประจํา หรือสม่ําเสมอ

พฤติกรรมการรักษาวินัย

ระดับการปฏิบัติ*
ไมเคย นอย ปาน
กลาง

๑.

ท)านปฏิบัติตามขอกําหนดวินัยขาราชการพลเรือน

๒.

ถามีผูประกอบการมาใหของขวัญ สิทธิพิเศษ หรือประโยชน6อื่นใด
ที่ท)านเห็นว)าเกี่ยวของกับตําแหน)งหนาที่ราชการ ท)านจะไม)รับ

๓.

เวลามีงานเร)งด)วน ท)านจะอยู)ปฏิบัติงาน จนกว)างานนั้นจะแลวเสร็จ

๔.

นอกจากปฏิบัติงานโดยมุ)งใหบรรลุวัตถุประสงค6/เป3าหมายของงานแลว
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการไปพรอมกันดวย

บอย ประจํา

-๔พฤติกรรมการรักษาวินัย

ระดับการปฏิบัติ*
ไมเคย นอย ปาน
กลาง

๕.

เมื่องานในความรับผิดชอบของท)าน ไดรับคําตําหนิ ท)านไดแกไข
ปรับปรุง เพื่อใหงานไม)เกิดความผิดพลาด และเกิดประโยชน6ต)อ
ประชาชน

๖.

เมื่อท)านเห็นผูใตบังคับบัญชา มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต)อการกระทําผิด
วินัย ท)านจะทักทวงหรือตักเตือน เช)น เล)นเกมส6 เล)นไลน6 เล)นหุน
ในเวลาทํางาน

๗.

เมื่อผูอยู)ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ในฐานะผูบังคับบัญชา ท)านแสดง
ความรับผิดชอบดวย เพราะท)านเป9นผูกํากับดูแลงาน

๘.

ถามีเพื่อน หรือญาติพี่นอง ขอใหช)วยเหลือการยกเวนค)าธรรมเนียม
หรือเลี่ยงไม)ปฏิบัติตามขอกฎหมายเล็กๆ นอยๆ ท)านจะปฏิเสธไม)ทําให

๙.

ท)านพิจารณางบประมาณดําเนินโครงการของหน)วยงานโดยคํานึง
ทั้งเรื่องความคุมค)าและความประหยัด

๑๐. ท)านใหคําแนะนําแก)ผูอยู)ใตบังคับบัญชาเพื่อแกไขปPญหาอุปสรรค
และเพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยดี
๑๑. ท)านสนับสนุนใหผูอยู)ใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง เพื่อความ
เจริญกาวหนาในการรับราชการ
๑๒. บางครั้งท)านประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาผูอยู)ใตบังคับ
บัญชาที่ท)านรักใคร)เอ็นดูเป9นลําดับแรก
๑๓. บางครั้งท)านเลื่อนตําแหน)งแต)งตั้ง โดยไม)ใชหลักเกณฑ6ที่หน)วยงาน
กําหนด แต)ดูตามลําดับอาวุโส
๑๔. ท)านไดชี้แจงแทนผูอยู)ใตบังคับบัญชา เมื่อเห็นว)าถูกตําหนิหรือถูกกล)าวหา
อย)างไม)เป9นธรรม
๑๕. ท)านติดตามงานที่มอบหมายใหผูอยู)ใตบังคับบัญชาอย)างสม่ําเสมอ
๑๖. ท)านถามไถ)เมื่อเห็นว)าผูอยู)ใตบังคับบัญชาน)าจะมีปPญหา และใหความ
ช)วยเหลือเท)าที่ทําได
๑๗. ท)านตักเตือนผูอยู)ใตบังคับบัญชาเมื่อเห็นว)ามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต)อ

บอย ประจํา

-๕พฤติกรรมการรักษาวินัย

ระดับการปฏิบัติ*
ไมเคย นอย ปาน
กลาง

บอย ประจํา

การผิดวินัย
๑๘. ท)านชมเชย หรือใหรางวัลผูอยู)ใตบังคับบัญชาที่ประพฤติตนมีวินัย
หรือเป9นแบบอย)างที่ดี
๑๙. ท)านจะดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายอย)างเคร)งครัด แมผูถูก
กล)าวหาว)ากระทําผิดวินัย จะเป9นผูอยู)ใตบังคับบัญชาที่ท)านสนิทสนม
สวนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการรักษาวินัยขาราชการ
โปรดทําเครื่องหมาย ในช)องที่ตรงกับความคิดเห็นของท)านมากที่สุด
คําชี้แจง เห็นดวยอย)างยิ่ง หมายถึง ท)านเห็นดวยอย)างยิ่งต)อขอความดังกล)าว
เห็นดวย หมายถึง ท)านเห็นดวยต)อขอความดังกล)าว
ไม)แน)ใจ หมายถึง ไม)มีความคิดเห็นต)อขอความดังกล)าว
ไม)เห็นดวย หมายถึง ท)านไม)เห็นดวยต)อขอความดังกล)าว
ไม)เห็นดวยอย)างยิ่ง หมายถึง ท)านไม)เห็นดวยอย)างยิ่งต)อขอความดังกล)าว
ระดับความคิดเห็น

การดําเนินการดานการรักษาวินัยขาราชการ

๑ การรักษาวินัยขาราชการใหไดผลสําเร็จ หน)วยงานควรมีนโยบาย
แผนงาน หรือแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจนเป9นรูปธรรม เช)น
ยุทธศาสตร6การปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานดานการรักษาวินัย
๒ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการรักษาวินัย หน)วยงานควรมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบ
๓ ผูบังคับบัญชาควรประพฤติตนเป9นแบบอย)างที่ดีแก)ผูอยู)ใตบังคับ
บัญชา
๔ ผูบริหารควรร)วมรับผิดชอบดวย เมื่อผูอยู)ใตบังคับบัญชาไม)รักษาวินัย
หรือกระทําผิดวินัย
๕ ผูบังคับบัญชาควรทําหนาที่ตรวจสอบ กํากับการปฏิบัติงานของผูอยู)ใต
บังคับบัญชาใหถูกตองเรียบรอย ไม)เกิดขอผิดพลาดอย)างสม่ําเสมอ

เห็นดวย เห็น ไม ไมเห็น ไมเห็น
อยางยิ่ง ดวย แนใจ ดวย ดวย
อยางยิ่ง

-๖ระดับความคิดเห็น

การดําเนินการดานการรักษาวินัยขาราชการ

๖ ผูบังคับบัญชาควรเอาใจใส)ดูแลทุกข6สุขของผูอยู)ใตบังคับบัญชา
เป9นอย)างดี
๗ หน)วยงานควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวินัยขาราชการ หรือกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตน
อย)างสม่ําเสมอ
๘ การสรางค)านิยมหรือวัฒนธรรมองค6กรที่ดีดานวินัยขาราชการ จะช)วย
ใหขาราชการของหน)วยงานประพฤติตนอย)างมีวินัยมากขึ้น หรือกระทํา
ความผิดวินัยลดนอยลง
๙ การชมเชย ยกย)อง หรือประกาศเกียรติคุณแก)ผูประพฤติปฏิบัติตนดี
มีวินัย จะสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานแก)ขาราชการได
๑๐ สภาพแวดลอมที่ดี และบรรยากาศในการทํางาน ทําใหปฏิบัติงาน
ไดอย)างมีประสิทธิภาพ
๑๑ การที่ขาราชการจะรักษาวินัยได หรือไม)กระทําผิดวินัย ขึ้นอยูก) ับการ
ไดรับเงินเดือน เงินตําแหน)ง สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน6อื่นๆ
อย)างเพียงพอ
๑๒ ความเป9นธรรมของผูบังคับบัญชา ในการประเมินผลงาน/การเลื่อน
ตําแหน)ง/แต)งตั้ง จะทําใหขาราชการมีพฤติกรรมรักษาวินัย
๑๓ การที่ผูบริหารดําเนินการกับผูกระทําผิดวินัยจริงจัง เคร)งครัด จะช)วยให
ขาราชการในหน)วยงานประพฤติปฏิบัติตนดีมีวินัยมากขึ้น หรือกระทํา
ความผิดวินัยลดนอยลง

เห็นดวย เห็น ไม ไมเห็น ไมเห็น
อยางยิ่ง ดวย แนใจ ดวย ดวย
อยางยิ่ง

-๗-

สวนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการกระทําผิด/การไมรักษาวินัยของขาราชการ
โปรดทําเครื่องหมาย ในช)อง โดยพิจารณาว)าสาเหตุ/ปPจจัยต)อไปนี้ มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัย
ของขาราชการในระดับใด
คําชี้แจง มากที่สุด หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของขาราชการในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของขาราชการในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของขาราชการในระดับปานกลาง
นอย หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของขาราชการในระดับนอย
นอยที่สุด หมายถึง สาเหตุ/ปPจจัยดังกล)าว มีผลต)อการกระทําผิดวินัยหรือการไม)รักษาวินัยของขาราชการในระดับนอยที่สุด

สาเหตุการกระทําผิด/การไมรักษาวินัยของขาราชการ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

๑ ความรูความเขาใจ
๑.๑ ขาดความรู ความเขาใจการปฏิบัติตามขอกําหนดวินัยขาราชการ
๑.๒ ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของราชการ ที่ตอง
ใชในการปฏิบัติงาน
๑.๓ รูและเขาใจแต)หลีกเลี่ยง หรือละเวน ไม)ปฏิบัติตามขอกําหนดวินัย
ขาราชการ หรือไม)ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ
๒ พฤติกรรมสวนตัว
๒.๑ มีกิเลส อยากไดอยากมีเหมือนคนอื่น (เช)น เรื่องประโยชน6 สิทธิ
พิเศษต)างๆ)
๒.๒ ใชเงินเกินตัว สุรุ)ยสุร)าย/ ไม)พอเพียง
๒.๓ มีความจําเป9น เช)น มีภาระทางครอบครัว
๒.๔ ไม)รักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของขาราชการ เช)น การล)วงละเมิด คุกคาม
ทางเพศ /ชูสาว /ติดอบายมุข
๓ สภาพแวดลอมในองค>กร
๓.๑ ค)านิยม/วัฒนธรรมของคนในองค6กรไม)ดีหรือเอื้อต)อการกระทําผิดวินัย
เช)น กินตามน้ํา รับสินน้ําใจ
๓.๒ ไม)มีการปลูกฝPงค)านิยมที่เอื้อต)อการรักษาวินัย เช)น ความซื่อสัตย6

มาก

ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด

-๘สาเหตุการกระทําผิด/การไมรักษาวินัยของขาราชการ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

ความรับผิดชอบ การใหบริการที่ดี
๓.๓ ผูบังคับบัญชาไม)เป9นแบบอย)างที่ดีในการรักษาวินัย
๓.๔ ผูบังคับบัญชาไม)จริงจังในการดําเนินการทางวินัย
๔ ระบบราชการ
๔.๑ เงินเดือน/ค)าตอบแทนนอยไม)พอต)อการดํารงชีพ
๔.๒ ปริมาณงานไม)สัมพันธ6กับบุคลากร (คนเดียวปฏิบัติงานหลาย
หนาที่/ไม)เพิ่มอัตรากําลัง)
๔.๓ การเลื่อนตําแหน)ง แต)งตั้ง โยกยาย ไม)โปร)งใส เป9นธรรม
๕ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
๕.๑ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการเป9นอุปสรรคต)อการปฏิบัติงาน
เช)น ลาสมัย สรางภาระ ขัดกัน และซ้ําซอน
๕.๒ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการกําหนดไวไม)ชัดเจน ตองใช
ดุลพินิจหรือการตีความ ทําใหเกิดความผิดพลาด บกพร)องในการ
ปฏิบัติงาน
๔.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบของราชการเกี่ยวกับวินัย ไม)สามารถ
ดําเนินการกับผูกระทําผิดไดอย)างแทจริง เช)น บังคับใชไม)ได/ไม)มี
ประสิทธิภาพ
๖ การตรวจสอบ
๖.๑ การตรวจสอบภายในไม)มีประสิทธิภาพ (เช)น การตรวจสอบไม)
ละเอียดรอบคอบ มีช)องโหว)ใหเลี่ยง)
๖.๒ การตรวจสอบจากองค6กรภายนอกทําไดชาและไม)ทั่วถึง เช)น ปปช.
ปปท. สตง.
๖.๓ ขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน สื่อมวลชน
๗ คุณธรรมจริยธรรม

มาก

ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด

-๙สาเหตุการกระทําผิด/การไมรักษาวินัยของขาราชการ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด

๗.๑ ขาดคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญในการปฏิบัติงาน เช)น ความซื่อสัตย6
สุจริต ความรับผิดชอบ
๗.๒ ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมบกพร)องหรือเบี่ยงเบนไป
เช)น เล)นพรรคเล)นพวกแลวไดดี ระบบอุปถัมภ6/ต)างตอบแทน
เสี่ยงกระทําผิดแลวคุมค)า
๗.๓ เห็นแก)ประโยชน6ส)วนตนมากกว)าส)วนรวม เช)น รับขอเสนอเรื่องเงิน
หรือสิทธิพิเศษ แลกกับการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบอย)าง
ตรงไปตรงมา
สวนที่ ๖ ขอเสนอแนะในการรักษาวินัยขาราชการ
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในภาพรวมเพื่อใหการดําเนินการดานการรักษาวินัยขาราชการบรรลุผล
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