
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i1  
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i2  
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

 

   

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3  
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i4  
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเรียกรบัสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

ม ี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

 
 

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
คา่ปรับ เป็นต้น 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i5  
ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร 
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา 
หรือไม่ 

ม ี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

 
 

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i6  
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการใหส้ิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ 
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่  

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 

  

 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7  
ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

 
   

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8  
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้     

 
 



 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i9  
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 
   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i10  
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

 

   

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i11  
หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i12  
หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13  
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

 
   

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i14  
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

 
   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i15  
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

 

   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i16  
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

 
   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i17  
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อย
เพียงใด 

 

   



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18  
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรพัย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19  
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้องมากน้อยเพียงใด 

 

   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i20  
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด 

 

   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i21  
กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

 

   

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i22  
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน 
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

 

   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i23  
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

 
   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i24  
หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

 

   

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25  
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความส าคญั กับการต่อต้านการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i26  
หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 

ม ี ไม่ม ี

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27  
ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

 
   

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i28  
หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี ้
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เผ้าระวังการทุจริต     
 ตรวจสอบการทุจริต     
 ลงโทษทางวินัย     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i29  
หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

 

   

หมายเหตุ: 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i30  
หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น 
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 


