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แบบสำรวจเชิงทัศนคติเรื่อง “บทบำทของนิตกิ รภำครัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต”
คำชีแ้ จง: โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ตรงตำมควำมเป็ นจริงของหน่วยงำนของท่ำน
จังหวัด.................................... ท้องถิน่  สำธำรณสุข  ศึกษำธิกำร  อื่นๆ..................
คำชีแ้ จง: โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน ช่องทีต่ รงกับควำมรูส้ กึ / ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกทีส่ ดุ

บทบาท “ของท่าน” ในด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ปรากฏเด่นชัด และส่งผลต่อความ
อ่อนแอของกระบวนการป้ องกันตรวจสอบภาครัฐ น่ าจะมีสาเหตุมาจาก

1.

สาเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

เห็นด้วย
อย่ำงยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิง่

ท่านไม่กล้าเปิ ดเผยข้อมูล
ท่านไม่มีช่องทางเปิ ดเผย
ท่านกลัวเสี ยภาพพจน์องค์กร
ไม่ใช่อานาจ หน้าที่ของท่านโดยตรง
อื่นๆ โปรดระบุ

2. ปัญหาและอุปสรรค ในด้านป้ องกันและปราบปรามทุจริตของท่าน ได้แก่ ปัจจัยอะไร
ปัญหาอุปสรรค

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

เห็นด้วย
อย่ำงยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิง่

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิง่

กฎ ระเบียบ อานาจหน้าที่ และข้อจำกัดในการตรวจสอบ
กลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย
การมีส่วนร่ วมของในการร่ างระเบียบ หรื อกฏหมายด้านนี้
การสนับสนุน แทรกแซง กดดันจากผูบ้ งั คับบัญชา
อื่นๆ โปรดระบุ

3. บทบาทที่ควรจะเป็ นของท่าน ในด้านการป้ องกันและปราบปรามทุจริต
บทบาทที่ควรจะเป็ น

ก. มีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแส หรื อให้ขอ้ มูลทุจริ ตโดยตรง
ข. มีหน้าที่ช่วยเหลือ ป.ป.ช. ป.ป.ท.ในการดาเนินคดีทุจริ ต
ค. มีโอกาส และบทบาทในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาคัญกับ
หน่วยงานอื่นๆ
ง. มีหน้าที่เป็ นพยาน และได้รับการคุม้ ครอง
จ. อื่นๆ โปรดระบุ

เห็นด้วย
อย่ำงยิง่

เห็นด้วย
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คำชีแ้ จง: โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงตรงตำมควำมเป็ นจริง
ข้อ 4-9 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ภาระงาน
ประเด็นภำระงำน

0 ถึง < 1

รวมปี/ รวมคดี
1 ถึง <5 5 ถึง <10 10 ถึง <15

≥ 15

4. จำนวนปี ทีท่ ำงำนในด้ำนทำงวินยั
5. จำนวนปี ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
6. จำนวนคดี ทีท่ ่ำนดำเนินคดีแพ่ง ใน 1 ปี
7. จำนวนคดี ทีท่ ่ำนดำเนินคดีอำญำ ใน 1 ปี
8. จำนวนคดี ทีท่ ่ำนดำเนินคดีทำงปกครอง ใน 1 ปี
9. จำนวนกฎ ระเบียบ ต่ำงๆทีท่ ำงำนใน 1 ปี
ข้อ 10-15 โปรดให้คะแนนทักษะการทางานของท่านในการป้ องกันและปราบปรามทุจริต
ทักษะการทางานของท่าน
ดีมำก
ดี
ไม่แน่ใจ
ไม่ดี
10. ในกำรดำเนินงำน ทำงวินยั
11. ในกำรตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่ำงๆ
12. ในกำรดำเนิน คดีแพ่ง
13. ในกำรดำเนิน คดีอำญำ
14. ในกำรดำเนิน คดีทำงปกครอง
15. ในกำรยกร่ำง “กฎ” “ระเบียบ” ต่ำงๆ
16. อื่นๆ โปรดระบุ

แย่

17. โปรดระบุ นโยบายภาครัฐหรือกฎหมายที่ท่านพิ จารณาว่าควรปรับปรุง แก้ ไข หรือยกร่าง เพื่อช่วยส่งเสริม
ให้ท่านสามารถออกมาทาหน้ าที่ในด้านป้ องกันและปราบปรามทุจริตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความสมัครใจในการเข้าร่วมการสารวจความคิ ดเห็นครัง้ นี้ กำรตัดสินใจเข้ำร่วมกำรสำรวจนี้ เป็ นไปด้วยควำมสมัครใจของท่ำน กำร
ตัดสินใจของท่ำน จะไม่มผี ลต่อควำมสัมพันธ์ในปจั จุบนั หรืออนำคตระหว่ำงท่ำนและหน่ วยงำนของท่ำนเป็ นรำยบุคคล และหำกท่ำนไม่
ต้องกำรตอบคำถำมในข้อใดไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ท่ำนสำมำรถข้ำมคำถำมข้อนัน้ ได้
การเก็บข้อมูลเป็ นความลับ แบบสอบถำมนี้ ไม่มกี ำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ำจทำให้ระบุตวั ตนของท่ำนได้ กำรสำรวจนี้ มีกำรระบุ
หน่วยงำนและ จังหวัดทีต่ อบแบบสอบถำม ซึง่ จะช่วยให้ผสู้ ำรวจสำมำรถติดตำมวิเครำะห์ขอ้ มูลของแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบหรือแจกแจง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มได้ คำตอบทีท่ ่ำนให้ไว้จะเก็บไว้เป็นควำมลับและเข้ำถึงได้เฉพำะทีมผูส้ ำรวจเท่ำนัน้ หำกผูส้ ำรวจจะเผยแพร่
ผลงำนสำรวจนี้ต่อสำธำรณะ ผูส้ ำรวจจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีร่ ะบุตวั ตนของท่ำนแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ผนู้ ำควำมลับส่วนบุคคลไปเปิดเผยจะ
มีควำมผิดตำมฐำนควำมผิดทีเ่ กิดขึน้ เช่น ลักเอกสำร (ลักทรัพย์) กฎหมำยลิขสิทธิ ์ กฎหมำยกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำง
อิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมำยควำมรับผิดด้ำนหมิน่ ประมำท
----------------ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบคาถามอันเป็ นประโยชน์ ในกาหนดบทบาทนิ ติกรภาครัฐ-------------

