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ขอความอนุเคราะห์ท่านแสดงความคิดเห็น  

เรื่อง ร่างระเบียบสำนกังาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564 

 

 
Scan QR Code เพื่อเริ่มทำแบบแสดงความคิดเห็น 
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แบบสำรวจความคิดเหน็ 

เรื่อง ร่างระเบียบสำนกังาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง  : แบบสำรวจความคิดเห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ                

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 5 

แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติ

ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนด

จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2563  

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น 

(1) สถานะของผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น 

พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน คปภ.    

พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย  

ประชาชน (ผู้เคยเข้ารับบริการกับสำนักงาน คปภ.) 

ประชาชน (ผู้ที่ไม่เคยรับบริการกับสำนักงาน คปภ.) 

(2) เพศ 

ชาย    หญิง 

(3) ช่วงอายุ 

อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  อายุ 20 – 29 ปี 

อายุ 30 – 39 ปี   อายุ 40 – 49 ปี 

อายุ 50 – 59 ปี   อายุ 60 ปีขึ้นไป 
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1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการกำหนดร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564 จะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ          
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

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

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

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

 

2. สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

พนักงาน พ.ศ. 2564  เพื่อให้พนักงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมจากระเบียบ

สำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2557 เพื่อให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5             

แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   ท่านเห็นด้วยกับข้อที่ปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้ 

หรือไม่ อย่างไร  
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2.1)  พนักงานต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

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

2.2)  พนักงานต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบ

ธรรม ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

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

2.3)  พนักงานต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ และอุทิศตนให้แก่งานของสำนักงานอย่างเต็มที่ โดยคิดถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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2.4)  พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักที่ดี ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการ

กระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นข้อครหาในเรื่องความถูกต้องชอบธรรมและเท่ียงธรรม 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

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

2.5) พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติ

ภารกิจให้ผู ้มาติดต่ออย่างเสมอภาค ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  เต็มใจ และเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า    

หากเห็นว่า เรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ให้ชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อ

หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

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

2.6)  พนักงานต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของสำนักงาน  รวมทั้งต้องละ

เว้นจากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนและ

สำนักงาน 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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2.7)  พนักงานพึงปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และหมั่นฝึกฝนตนเองในการปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะ) : 

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

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

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

 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือ 

 

 

           

           


