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แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ โดยใช้ แ บบประเมิ น ซึ่ ง ได้ รั บ กำรออกแบบเพื่ อ วั ด ระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
และเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ผ ลการส ารวจสามารถสะท้ อ นความคิ ด เห็ น ของท่ า นได้ อ ย่ า งดี ท่ า นสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ เ ป็ น อิ ส ระ
และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและคำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่
หรื อ ใช้ เพื่ อ กำรใดๆ ทั้ ง สิ้ น โดยการน าเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล จะเป็ น ไปในลั ก ษณะในภาพรวมเท่ า นั้ น ไม่ มี ก ารวิ เ คราะห์
หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมื อของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงานที่รับการประเมิน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

เขต

คำชี้แจง
ทำในกระดำษคำตอบที่คณะกรรมกำรประเมินจัดเตรียมให้เท่ำนั้น โดยใช้ดินสอ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการ
ให้เต็มวง หากต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
กรุณำตอบคำถำมต่อไปนี้ โดยใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
วัฒนธรรมองค์กร
Q1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q3. บุ ค ลำกรในหน่ วยงำนของท่ ำ นที่ ยึ ดถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชำติ เหนื อ กว่ำ ประโยชน์ ส่ วนตนและไม่ มี ผลประโยชน์
ทับซ้อน มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q5. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q6. บุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนของท่ ำ นที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรแก่ ป ระชำชนอย่ ำ งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และไม่ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q7. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q8. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
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Q9. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรู้ถึงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำร แนวควำมคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์
หรือช่องทำงอื่นๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q12. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q13. หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/ควบคุมภำยในในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q14. ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก

 มาก

Q15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
ป้องกันกำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบผู้กระทำกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q17. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต (กำรพิจำรณำและกำรกำหนดบทลงโทษ
รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 น้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q18. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมำณมำกเกินควำมจำเป็น
หรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำน เพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q20. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวกหรือกำรให้ควำมบันเทิง
จำกบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q21. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน
งำนศพ งำนมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q22. หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยและสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น เช่ น ภำครั ฐ ภำคธุ ร กิ จ เอกชน
ภำคประชำชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก

-3กำรบริหำรงำนบุคคล
Q23.

ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรม เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q24. ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ต่อกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและเพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q25.

หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบของบุคลำกรตำมระดับคุณภำพของผลงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก

Q26. ระบบอุปถัมภ์ กำรเสนอให้เงิน สิง่ ของมีค่ำ ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในหน่วยงำน
ของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ส่งผล
 ส่งผลน้อย
 ส่งผลค่อนข้างมาก
 ส่งผลมาก
Q27. หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้ทุนกำรศึกษำ
ที่เหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ท่ำนคิดว่ำกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน และกำรให้ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลดี คุ้มค่ำค่ำใช้จ่ำยของ
หน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างคุ้มค่า
 คุ้มค่า
Q29.

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน

 ชัดเจน

Q30.

ท่ำนเห็นว่ำวิธกี ำรหรือระบบเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถให้อยู่ปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม

Q31.

ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

Q32.

ถ้ำท่ำนได้งำนในตำแหน่งที่สูงกว่ำในองค์กรอื่น ท่ำนยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำนต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

กำรบริหำรงบประมำณ
Q33.

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรบริหำรงำนงบประมำณที่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้างไม่โปร่งใส
 ค่อนข้างโปร่งใส
Q34. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประหยัดหรือไม่
 ไม่คานึงถึงความคุ้มค่า  คานึงถึงค่อนข้างน้อย
 คานึงถึงค่อนข้างมาก

 โปร่งใสมาก
 คานึงถึงมาก

Q35. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เป็นเท็จ เช่น กำรเบิกจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ หรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q36.

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก

 มาก

-4ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน
Q37.

หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่มำกน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้างน้อย
 มีอิสระค่อนข้างมาก
 มีอิสระมาก

Q38.

หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มีกำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงได้มำกน้อยเพียงใด
 เปิดโอกาสน้อย
 เปิดโอกาสค่อนข้างน้อย
 เปิดโอกาสค่อนข้างมาก

Q39.

 เปิดโอกาสมาก

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในกำรมอบหมำยงำนโดยไม่มีสำเหตุอันควรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมาก
 ค่อนข้างไม่เป็นธรรม
 ค่อนข้างเป็นธรรม
 เป็นธรรมมาก

Q40. ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด
 คานึงถึงน้อย
 คานึงถึงค่อนข้างน้อย
 คานึงถึงค่อนข้างมาก
 คานึงถึงมาก
Q41.

ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมีกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทำงำนส่วนตัวที่ไม่ใช่งำนรำชกำรมำกน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก

Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบัติตำมกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำ ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบทำงลบต่อกำร
ทำงำน หรือควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ของตนมำกน้อยเพียงใด
 ไม่ได้รับผลกระทบ
 ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย  ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  ได้รับผลกระทบมาก
Q43.

หัวหน้ำงำนของท่ำนมักให้ท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนหรือมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของท่ำนหรือไม่
 มีการติดตามน้อย
 มีการติดตามค่อนข้างน้อย  มีการติดตามค่อนข้างมาก  มีการติดตามมาก

Q44.

ท่ำนทรำบควำมคำดหวังจำกหัวหน้ำงำนในกำรทำงำนมำกน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก

 มาก

ท่ำนทรำบถึงภำระควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของท่ำนอย่ำงชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน

 ชัดเจน

Q45.

------------------------------------------------------------ขอขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือ
สำนักงำน ป.ป.ช.

