
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน

หรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     

- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน

หรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา

ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

มากน้อยเพียงใด 

    

 

กรุณา กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน............................................. 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน     

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเอง 
    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้

มาติดต่อ  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

- เงิน   

- ทรัพย์สิน   

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ

ความบันเทิง เป็นต้น 
  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส

ต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ

ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงาน

ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

- เงิน   

- ทรัพย์สิน   

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ

ความบันเทิง เป็นต้น 
  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ

คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

มี ไม่มี 

- เงิน   

- ทรัพย์สิน   

- ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวก

เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย

ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- คุ้มค่า     

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 

    

 

 

 

 

 



ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก

จ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า

วัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย

เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ

จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ

ดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้     

- เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน

ร่วม ในการตรวจสอบการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก

น้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- สอบถาม     

- ทักท้วง     

- ร้องเรียน     

 



 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ ไม่

มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มาก

น้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า

รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

 

 



 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระ

ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่

ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก

น้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  

มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     

- มีการซื้อขายต าแหน่ง     

- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 

 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา

ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ

น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ

ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี

ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไป

ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มี

การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

 

 



ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า

ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต

อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย

เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 

เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 

หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

 

 

 



 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้

ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย

เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
  

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน 
  

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ

การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 

 

 



 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ

ดังต่อไปนี้  ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- เผ้าระวังการทุจริต     

- ตรวจสอบการทุจริต     

- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก 

หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น

ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินการในสถานการณ์ COVID-19 

1. ท่านก าลังท างาน/เคยท างาน ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 
 ท าอยู่ในปัจจุบนั  

 เคยท าในชว่งไม่เกิน 5 ปีที่ผา่นมา  
 เคยท า แต่เกิน 5 ปีมาแล้ว  

 ไม่เคยท า แต่พอจะรู้ระเบยีบการจัดซื้อจัดจ้าง  

 ไม่เคยท า และ ไม่รู้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. ท่านคิดว่า การจัดซื้อสินค้าของหน่วยงานท่านในช่วงโควิด-19 ใช้ระยะเวลาเร็วกว่า/ช้ากว่า การจัดซื้อใน
สถานการณ์ปกติ 
 เร็วกว่า  

 ไม่แตกต่าง  

 ช้ากวา่  

 ไม่มีการจัดซื้อในชว่งโควิด-19  

 ไม่ทราบ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อสินค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

หรือไม่ 

 เกินความต้องการ  

 เพียงพอต่อความต้องการ  

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

 ไม่มีการจัดซื้อเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19  

 ไม่ทราบ  

4. ท่านคิดว่าระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีรายละเอียดที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานมากน้อย

เพียงใด 

 ชัดเจนมาก  

 ชัดเจน  

 ไม่ชัดเจน  

 ไม่ทราบว่าชัดเจนหรือไม ่  

 ไม่ทราบว่ามีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในชว่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  

5. ท่านคิดว่า หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อหรือมีความพยายามจัดซื้อสินค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในราคา

ที่แพงกว่าหรือถูกกว่าราคาตามท้องตลาด มากน้อยเพียงใด 

 แพงกว่าราคาตลาดมาก   แพงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย  เท่ากับราคาตลาด  

 ถูกกว่าราคาตลาด  ไม่ทราบ  

6. หากมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ท่านคิดว่า ควรมีการตรวจสอบการจัดซื้อของหน่วยงานของท่านในช่วง 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มากกว่าหรือน้อยกว่า การตรวจสอบในช่วงเวลาปกติ 

 ควรมีการตรวจสอบมากกว่าช่วงเวลาปกต ิ  

 ควรมีการตรวจสอบไม่แตกตา่งกับชว่งเวลาปกติ  

 ควรมีการตรวจสอบน้อยกว่าช่วงเวลาปกต ิ  

 ควรมีการตรวจสอบให้เสร็จก่อนยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  

 ไม่แน่ใจ  

 



 

 

 

 

 

7. หากหน่วยงานของท่าน มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างโปร่งใส ท่านคิดว่า

เจ้าหน้าที่จะมีโอกาสถูกกล่าวหาในด้านการทุจริตสูงขึ้นหรือต่ าลง 

 มีโอกาสถูกกล่าวหาสูงขึ้นมาก  

 มีโอกาสถูกกล่าวหาสูงขึ้น  

 มีโอกาสถูกกล่าวหาเทา่เดิม  

 มีโอกาสถูกกล่าวหาต่ าลง  

 มีโอกาสถูกกล่าวหาต่ าลงมาก  

8. ท่านคิดว่า หน่วยงานของท่านมีความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์

โควิด-19 ได้มากน้อยเพียงใด 

 บรรเทาความเดือดร้อนได้มาก  

 บรรเทาความเดือดร้อนไดป้านกลาง  

 บรรเทาความเดือดร้อนไดน้อ้ย  

 ไม่เก่ียวข้องกับภารกิจนี้โดยตรงกับประชาชน  

 ไม่ทราบ  

9. หากในสัปดาห์นี้ หน่วยงานของท่านอยู่ระหว่างการจัดซื้อสินค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 แต่ในสัปดาห์หน้า 

รัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อจะตัดสินใจอย่างไร 

 ไม่ด าเนินการอะไรเลย  

 ยังไม่ด าเนินการอะไร รอดูหน่วยงานอื่นก่อน  

 เดินหน้าจัดซื้อต่อ ยึดระเบียบตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล  

 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อเดิม จัดท าประกาศใหม่ที่ยึดระเบยีบการจัดซื้อจัดจ้างปกติ  

 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อเดิม และไม่ท าอะไรต่อ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

1. อายุ 

 ต่ ากว่า 20 ปี  20 - 30 ป ี  31 - 40 ป ี  41 - 50 ป ี  51 - 60 ป ี  มากกว่า 60 ป ี 

2. กรุณาระบุเพศของท่าน 

 ชาย  หญิง  อื่นๆ  

3. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษาหรือต ากว่า   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตร ี  

4. ท่านปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วกี่ปี 

 1 - 5 ป ี   ุ6 - 10 ปี  11 - 20 ป ี  มากกว่า 20 ป ี 

5. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านมีความสุขกับการท างานในหน่วยงานของท่านในระดับใด 

 มีความสุขน้อยทีสุ่ด   มีความสุขน้อย   มีความสุขมาก    มีความสขุมากที่สดุ 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส 

และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

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

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

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

 

 

 


