
 
 

แบบสอบถามเพ่ือประกอบการจัดท าจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
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ค าช้ีแจง 

1.   แบบสอบถามฉบับน้ีสร้างข้ึน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจาก 
ขา้ราชการพลเรือนสามญั ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อ
ประกอบการจดัท าขอ้บงัคบัวา่ดว้จจรรจาขา้ราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

2.  จรรจาข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในท่ีน้ี หมาจถึง จรรจาของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

3.  จรรจาขา้ราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงเจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกคนจะมีส่วนร่วม
ในการจดัท าคร้ังน้ี มีความส าคัญในการใช้เป็นกรอบมาตรฐานส าหรับการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริจธรรม อนัจะส่งผลต่อการบรรลุ   
พนัธกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งการไดรั้บความเช่ือถือศรัทธาจากผูใ้ชบ้ริการและประชาชน  

4.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2   ระดับความส าคญัของพฤติกรรมการท างานอจ่างมีจริจธรรมท่ีเจ้าหน้าท่ีกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเห็นวา่ควรน าไปก าหนดเป็นมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรจาขา้ราชการฯ 

โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วน และตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความคิดเห็นท่ี
แทจ้ริงเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีจะน าไปใช้ประกอบการจดัท าขอ้บงัคบัว่าดว้จจรรจาขา้ราชการกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม โดจค าตอบของท่านมีคุณค่าจิ่งต่อการพฒันาและจดัท าจรรจาขา้ราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อน่ึงขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามจะเก็บไวเ้ป็นความลบั  
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เลขที่แบบสอบถาม       ส าหรับผู้เกบ็ข้อมูล 

�  �  � � 
           1      2      3     4 

ส่วนที่ 1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาจ √ ลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ีจวกบัตวัท่านเพียง
ค าตอบเดียว 

1.  สังกดัราชการ  (   )  ส่วนกลาง      (   ) ส่วนภูมิภาค  

2.  เพศ   (   )  ชาจ  (   ) หญิง 

3.  อาจ ุ    (   )  ต ่ากวา่  31  ปี (   )  31 - 35 ปี         
(   )  36 - 40 ปี      (   )  41 - 45 ปี     (   ) มากกวา่  45  ปี 

4.  สถานะของท่าน (   )  ขา้ราชการพลเรือนสามญั  
 ทัว่ไป     วชิาการ  อ านวจการ   บริหาร   

(   )  ลูกจา้งประจ า     (   ) พนกังานราชการ    (   ) ลูกจา้งชัว่คราว       

5.  ท่านท างานท่ี กสอ. เป็นเวลา (   )  ต  ่ากวา่ 1 ปี   (   )  1-5  ปี (   )  6-10  ปี 
(   )  11-20  ปี  (   )  20 ปีข้ึนไป 

 

ส่วนที ่2  ระดับความส าคัญของพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 

ก.  ค าช้ีแจง  ขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเห็นว่า พฤติกรรมการท างานอจา่งมีจริจธรรมต่อไปน้ีมีความส าคญั
เพีจงใดท่ีจะน าไปก าหนดเป็นมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรจาขา้ราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนว
ปฏิบติัตนของขา้ราชการท่ีจะน าประโจชน์สุขใหป้ระชาชนและประเทศ 
โปรดขีด  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 

พฤติกรรมการท างาน 

ระดบัความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ค่อนขา้ง
มาก 

ค่อนขา้ง
นอ้จ 

นอ้จ นอ้จท่ีสุด 

1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดจจึดมัน่ความถูกตอ้ง เท่ีจงธรรม ตาม
หลกักฎหมาจ 

      

2.  กล้าตัดสินใจและกล้าจืนหจดัในส่ิงท่ีถูกต้องตาม
หลกัการ จรรจาวชิาชีพและจริจธรรม 

      

3.   กล้าร้องเรีจนแม้ว่าผู ้กระท าผิดจะเป็นญาติ เพื่อน
ร่วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชา 

      

4.  ท างานโดจไม่ตกอจูภ่าจใตอิ้ทธิพลท่ีไม่ถูกตอ้ง       
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พฤติกรรมการท างาน 

ระดบัความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ค่อนขา้ง
มาก 

ค่อนขา้ง
นอ้จ 

นอ้จ นอ้จท่ีสุด 

5.  เปิดเผจขอ้มูลข่าวสารภาจในขอบเขตของกฎหมาจ 
ด้วจความรอบคอบ ระมัดระวงั ถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็ว 

      

6.  เปิดเผจหลกัเกณฑ์ วิธีการปฏิบติังาน อจา่งทัว่ถึงและ
ง่าจต่อการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถร่วม
ตรวจสอบการท างาน 

      

7.   ไม่รับผลประโจชน์จากบุคคลอ่ืนใดทั้งส้ิน       

8.   อุทิศแรงกาจ แรงใจ ในการปฏิบติังาน รับผดิชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาจให้เสร็จตามก าหนดเวลา  โดจใช้
วิธีการท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรมและจึดผลลพัธ์ของงานท่ีเกิด
ประโจชน์ต่อส่วนรวม 

      

9.   ปฏิบติังานและพฒันางานให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีดีข้ึนอจูเ่สมอ 

      

10.   ประสานงาน รวมพลงัสามคัคีกบัทุกฝ่าจท่ีเก่ีจวขอ้ง
เพื่อปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุผล 

      

11.  มุ่งมัน่พฒันาศกัจภาพในการท างานของตนเองโดจ
จดึหลกัการเรีจนรู้อจา่งต่อเน่ือง 

      

12.   ท างานอจ่างมีบูรณาการด้วจการวางแผนงาน และ
ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 

      

13.   ขจนัหมัน่เพีจร ใช้ความสามารถของตนอจ่างเต็มท่ี
เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาจ 

      

14.   ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน การให้บริการ
ใหมี้ประสิทธิภาพจิง่ข้ึน 

      

15.  ตระหนกัถึงโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต และวางแผน  ลงมือกระท าการเพื่ อใช้
ประโจชน์จากโอกาส หรือป้องกนัปัญหา ตลอดจนพลิก
วกิฤติต่างๆ ใหเ้ป็นโอกาส 

      

16.  ปฏิบัติ งานให้ ถูกต้องครบถ้วน  ตลอดจนลด
ขอ้บกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการควบคุมตรวจตรา
ใหง้านเป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้จา่งถูกตอ้งชดัเจน 
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พฤติกรรมการท างาน 

ระดบัความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ค่อนขา้ง
มาก 

ค่อนขา้ง
นอ้จ 

นอ้จ นอ้จท่ีสุด 

16.   บริการดว้จจิตส านึกในการให้บริการอจ่างซ่ือสัตจ์
และจติุธรรม 

      

17.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้จความสุภาพ มีน ้าใจ       

18.   ใหบ้ริการโดจเสมอภาค เท่าเทีจม เป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบติัโดจตั้งอจู่บนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงอจ่างมี
เหตุผล 

      

19.   มีจิตอาสาและเตม็ใจใหบ้ริการ       

20.   จึดค่ านิจมพึ่ งตนเอง ไม่ เบี จดเบีจนผู ้อ่ืน  โดจ
ค านึงถึงความเป็นมิตรต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

      

21.   ใชท้รัพจากรอจา่งคุม้ค่า มีเหตุผล       

22.   ด ารงชีวิตดว้จความพอเพีจงเหมาะสมกบัฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตนเอง 

      

 

 

ข. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ฝ่าจเลขานุการคณะกรรมการจดัท าจรรจาขา้ราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 


