
ลําดับท่ี         ............... 

รหัสหน่วยงาน …………… 

แบบประเมนิการรับรูแ้ละความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ขอ้บังคับว่าดว้ยจรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต 

และค่านิยมกรมสุขภาพจิต 

************** 

คําชี้แจง แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท่านสํารวจตนเองในเร่ืองการรับรู้และความรู้ความเข้าใจในจริยธรรม 
กรมสุขภาพจิต   ซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และค่านิยมกรมสุขภาพจิต  เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องทางการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหัวข้อดังกล่าวต่อไป ทั้งน้ี ขอความกรุณาท่านในการตอบคําถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับ 
และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด 

 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความใน    ที่ตรงกับความเป็นจริง  
 1.เพศ       1. ชาย    2. หญิง 

 2.อายุ       1.  ตํ่ากว่า 20 ปี   2.  20-29 ปี   3.  30-39 ปี  
    4.  40-49 ปี             5.  50-59 ปี   6.  60 ปีขึ้นไป 
 3. ตําแหน่ง   1.  แพทย์    2.  นักจิตวิทยา 

  3.  พยาบาล    4.  นักสังคมสงเคราะห์ 
  5.  นักวิชาการสาธารณสุข  6.  อ่ืน โปรดระบุ .................................... 

 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหาร   2.  ผู้ปฏิบัติงาน             3.  อ่ืนๆ  ระบุ .......................................   1.  

 5. หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
  1.  หน่วยส่วนกลาง                    2.  สถาบัน/โรงพยาบาล 
  3.  ศูนย์สขุภาพจิต    4.  อ่ืนๆ  ระบุ ............................................. 

ส่วนท่ี 2  การประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนไปปฎิบติั 
คําช้ีแจง : ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรของกรมสุขภาพจิต ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการทํางานที่สอดรับกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ในระดับใด  โปรดให้คะแนนในช่องระดับการรับรู้และความเข้าใจ (ระดับ 1 = รับรู้และเข้าใจน้อย
ที่สุด, ระดับ 2 = รับรู้และเข้าใจน้อย, ระดับ 3 = รับรู้และเข้าใจปานกลาง, ระดับ 4 = รับรู้และเข้าใจมาก, ระดับ 5 = รับรู้และ
เข้าใจมากที่สุด) 

ระดับการรับรูแ้ละ
ความเข้าใจ 

  ตัวอย่างวิธีการทํางานหรือพฤติกรรม
ของท่านที่แสดงถึง ลําดับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

1 2 3 4 5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
6 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําใน

สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
      

7 ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ เสียสละ ปฎิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

      

8       ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 



 
ระดับการรับรูแ้ละ

ความเข้าใจ 
 

ลําดับ 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
1 2 3 4 5 

ตัวอย่างวิธีการทํางานหรือพฤติกรรม
ของท่านที่แสดงถึง 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
9 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ

ชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

      

10 ข้าราชการต้องเคารพและปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฏหมายอย่างตรงไปตรงมา 

      

11 ข้าราชการต้องปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม และ
กลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี
อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

      

12 ข้าราชการต้องปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว  
ไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจาก
การดําเนินงานเพ่ือการในหน้าที่  และให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง  ทันการณ์  และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

      

13 ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

      

14 ข้ า ร าชการ ต้อง ยึดมั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      

15 ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีในการดํารงตน  
รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของทางราชการโดยรวม 

      

16 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต  มีที่ต้ังอยู่ที่
กองการเจ้าหน้าที่  กรมสุขภาพจิต 

      

17 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

      

18 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม  
กรมสุขภาพจิต  ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัด 
กรมสุขภาพจิตเท่าน้ัน  ไม่มีบุคคลภายนอก 

      

19 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่สอดส่องดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

      

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  3 การประเมินการรับรู้  ความเข้าใจประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ใสเ่ครื่องหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 
ระดับการรับรูแ้ละความเขา้ใจ  

ลําดับ 
การรับรู้และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

(ใช่) 
1 

(ไม่ใช่) 
2 

(ไม่ทราบ) 
3 

20 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จัดทําขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2550 

   

21 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  มีจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ปฏิบัติตาม  
10 ข้อ 

   

22 การละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนถือเป็นความผิดทางวินัย    

23 ท่านจะยกย่องชมเชยผู้ร่วมงานที่มีผลงานดีเด่น ขยันขันแข็งและมีคุณธรรมจริยธรรม    

24 ในช่วงการหาเสียงเลือกต้ัง  ท่านจะช่วยพรรคการเมืองที่ท่านช่ืนชอบหาเสียง    

25 หากท่านมีเรื่องขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงาน  ท่านจะหลีกเลี่ยงที่จะร่วมงานด้วย    

26 หากมีผู้ติดต่อมอบของขวัญให้ท่าน  เพ่ือให้ท่านช่วยเหลือในการติดต่อราชการ   
ท่านจะปฎิเสธ 

   

27 ท่านเห็นว่าการใช้ผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาประกอบผลงานวิชาการของตัวเอง   
ไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มา 

   

28 เมื่อมีความผิดพลาดจากการปฎิบัติหน้าที่ ท่านจะรีบแก้ไขและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยพลัน 

   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ                                                                             
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................  

ส่วนท่ี 4  การประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิตไปปฎิบัติ 
คําช้ีแจง : ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรของกรมสุขภาพจิต ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการทํางานที่สอดรับกับข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต  ในระดับใด  โปรดให้คะแนนในช่องระดับการรับรู้และความเข้าใจ (ระดับ 1 = รับรู้และเข้าใจน้อย
ที่สุด, ระดับ 2 = รับรู้และเข้าใจน้อย, ระดับ 3 = รับรู้และเข้าใจปานกลาง, ระดับ 4 = รับรู้และเข้าใจมาก, ระดับ 5 = รับรู้และ
เข้าใจมากที่สุด) 

ระดับการรับรูแ้ละ
ความเข้าใจ 

 
ลําดับ 

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาขา้ราชการ 
กรมสุขภาพจิต 

1 2 3 4 5 

ตัวอย่างวิธีการทํางานหรือพฤติกรรมของท่าน
ที่แสดงถึงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

กรมสุขภาพจิต 
29 กล้ายืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง       
30 ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์  สุจริต   
      

31 โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัด
ฐาน   

      

32 ไม่เลือกปฏิบัติ   มีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิต
สาธารณะในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการโดยยึดม่ันในประโยชน์ส่วนรวม 

      

33 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ทํางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน   มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         

      



ส่วนที่ 5 การประเมินการรับรู้  ความเข้าใจข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือนให้ใส่เครื่องหมาย  ใน   
   ที่ตรงกับความเป็นจริง 

ระดับการรับรูแ้ละความเขา้ใจ 
ลําดับ 

การรับรู้และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาขา้ราชการกรมสุขภาพจิต (ใช่) 

1 
(ไม่ใช่) 

2 
(ไม่ทราบ) 

3 
34 กรมสุขภาพจิตจัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 และ79 
   

35 “ข้าราชการ” ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว 

   

36 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต มีข้อบังคับทั้งหมด 5 ข้อ    
37 จุดมุ่งหมายของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิตเพ่ือต้องการให้

ข้าราชการ เป็นแบบอย่างที่ ดี มีความรู้ เป็นที่ศรัทธา น่าเช่ือถือ ไว้วางใจของ
ประชาชน 

   

38 ข้าราชการท่ีไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต   
อันมิใช่เป็นความผิดวินัย อาจถูกสั่งให้ข้าราชการผู้น้ันได้รับการพัฒนา 

   

39 หากผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่ผิดระเบียบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ท่านจะต้องทักท้วงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

   

40 หากมีงานด่วนในวันหยุดราชการ  ท่านจะปฎิเสธที่จะเข้ามาทํางาน    
41 เมื่อมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท่านจะมีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้

ตลอดเวลา 
   

42 เมื่อมีตําแหน่งงานว่างในหน่วยงานของท่าน  ท่านจะช่วยเหลือและสนับสนุนให้เพ่ือนของ
ท่านได้งาน 

   

43 หากมีการอบรมสัมมนาภายนอกหน่วยงานในเรื่องที่จะเป็นการพัฒนาบุคลากร   
จะสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมสัมมนาเสมอ 

   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ                                                                             
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนท่ี 6  การประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําค่านิยมกรมสุขภาพจิตไปปฎิบัติ 
คําช้ีแจง : ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรของกรมสุขภาพจิต ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการทํางานที่สอดรับกับค่านิยมกรมสุขภาพจิต 
ภายใต้อักษรย่อ “MENTAL” ในระดับใด  โปรดให้คะแนนในช่องระดับการรับรู้และความเข้าใจ (ระดับ 1 = รับรู้และเข้าใจน้อย
ที่สุด, ระดับ 2 = รับรู้และเข้าใจน้อย, ระดับ 3 = รับรู้และเข้าใจปานกลาง, ระดับ 4 = รับรู้และเข้าใจมาก, ระดับ 5 = รับรู้และ
เข้าใจมากที่สุด) 
 

ระดับการรับรูแ้ละ
ความเข้าใจ 

 
ลําดับ 

 
ค่านยิมกรมสขุภาพจิต 

1 2 3 4 5 

ตัวอย่างวิธีการทํางาน หรือพฤติกรรมของท่าน 
ที่แสดงถึงคา่นยิมนี้ 
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M – Service mind  
หมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิต
สาธารณะในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม        
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E  - Efficiency   
หมายถึง การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปฏิบัติงานด้วย
ความเสมอภาค ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ      

      

46 N – Network  
หมายถึ ง  การพัฒนา เครื อข่ าย  ประสาน
ความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับเครือข่าย  
ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้  รับฟังความคิดเห็น
ที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสําเร็จ และมีความสุข 
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T – Teamwork 
หมายถึง การทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี  
บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรักความเข้าใจ   
การให้อภัยและการมีส่วนร่วม 

      

48 A – Accountability 
หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน 

      

49 L – Learning  (Personal, Team, 
Organization) 
หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร 
ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้
ใหม่ๆ 

      

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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