แบบสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ ด ำเนิ น กำรส ำรวจระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน และเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลกำรสำรวจ สำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ขอให้ท่ำนแสดงควำมคิดเห็น อย่ำงอิสระ
และขอรับรองว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและคำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่
เป็นรำยบุคคล โดยกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภำพรวมเท่ำนั้น ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุน
ให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อหน่วยงำนที่ขอให้ท่ำนประเมิน
โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือกและ/หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง
ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
 ดัชนีควำมโปร่งใส
ไม่ชัดเจน
ข้อ

ช้อคำถำม


ค่อนข้ำง
ไม่ชัดเจน


ค่อนข้ำง
ชัดเจน


ชัดเจน
มำก


Q1. หน่ ว ยงำนนี้ มี ก ำรให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือไม่
Q2. หน่วยงำนนี้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ กำรให้บริกำรต่ำง ๆ เช่น
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และสถำนที่ให้บริกำรชัดเจน หรือไม่
Q3. หน่วยงำนนี้ มีกำรเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ ชัดเจน หรือไม่
Q4. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ของหน่ว ยงำนนี้ ได้ ให้ ข้อมู ลเกี่ย วกั บ กำรให้ บริ กำร เช่ น
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่ำ ธรรมเนีย ม (ถ้ำมี) และเอกสำรประกอบอื่นๆ
ชัดเจน หรือไม่
Q5. ช่องทำงสื่อสำรที่ช่วยให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูลหน่วยงำนนี้ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เอกสำรเผยแพร่ของหน่วยงำน  บอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน  เว็บไซต์ของหน่วยงำน
 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ (ไม่ต้องกรอกหมำยเลข)
หมำยเหตุ: เลือกคำตอบในข้อใดให้ใส่หมำยเลข 1 ถ้ำไม่เลือกคำตอบในข้อนั้นให้ใส่หมำยเลข 0
Q6. หน่วยงำนนี้ ให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสมหรือไม่
 ช้ำมำก
 ค่อนข้ำงช้ำ
Q7. หน่วยงำนนีใ้ ห้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่
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 ค่อนข้ำงเร็ว

 เร็วมำก

 เลือกปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  เลือกปฏิบัติบ้ำง

 ค่อนข้ำงไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เลือกปฏิบัติ

Q8. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนนี้ในระดับใด
 ไม่พึงพอใจ
 ไม่ค่อยพึงพอใจ
 ค่อนข้ำงพึงพอใจ

 พึงพอใจมำก

Q9. หน่วยงำนมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรที่สะดวกมำกน้อยเพียงใด
 ไม่สะดวก
 ไม่ค่อยสะดวก
 ค่อนข้ำงสะดวก

 สะดวกมำก

Q10. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรหรือขั้นตอนหรือระยะเวลำกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
หรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q11) เหตุผลเพรำะ
 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 มี แต่ไม่สำคัญ
 กลัวผลกระทบภำยหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ (ไม่ต้องกรอกหมำยเลข)

ระดับควำมคิดเห็น
ข้อ

ไม่มีเลย

ข้อคำถำม



มี
ค่อนข้ำงน้อย



มี
ค่อนข้ำงมำก



Q10-1 หน่ ว ยงำนนี้ ได้ ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขข้ อ ร้ อ งเรี ย นของท่ ำ นอย่ ำ ง
เหมำะสมมำกน้อยเพียงใด (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลำ กระบวนกำรรับ
และแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน เป็นต้น)
Q10-2 หน่วยงำนนี้ มีกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนของท่ำนมำกน้อยเพียงใด
Q10-3 กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือ กำรแจ้งผลดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงำนที่ท่ำนใช้บริกำรมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด
Q11. หน่วยงำนมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเอง หรือไม่
 ไม่มี
 มี
 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
Q12. เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรท่ำน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ หรือไม่
 ไม่พร้อม
 ค่อนข้ำงไม่พร้อม
 ค่อนข้ำงพร้อม

 พร้อม

Q13. เจ้ำหน้ำที่ทใี่ ห้บริกำรท่ำน มีควำมสุภำพ มีควำมกระตือรือร้น เต็มใจ ทำงำนรวดเร็ว และมุ่งผลสำเร็จของงำน
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย
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มีมำก



 ดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
 กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
Q14. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้ยิน/รับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ ให้บริกำรท่ำน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือ
ร้องขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไปสถำนบันเทิง รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ กำรให้บริกำร
ตำมหน้ำที่ หรือไม่
 ไม่เคย
 เคย

ระดับควำมคิดเห็น
ข้อ

ไม่มีเลย

ข้อคำถำม



มี
ค่อนข้ำงน้อย



มี
ค่อนข้ำงมำก



มีมำก



Q15. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำน มีกำรรับเงินพิเศษ เรี่ยไร
ขอรับบริจำค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดำ
Q16. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้บริกำร ได้มีกำรเอื้อ
ประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรบำงคน เนื่องจำกควำมสัมพันธ์
ส่วนตัว
Q17. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำน มีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่
เป็นธรรม หรือมีกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ ผลประโยชน์
ตอบแทนบำงอย่ำง สำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น
 ประสบกำรณ์กำรทุจริต
(คาตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
Q18. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือควำมบันเทิงต่ำง ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำน
 ไม่เคย
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 เคย ระบุรำยละเอียด

Q19. สิ่งที่ท่ำนต้องกำรแนะนำให้หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมิน ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
กระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่
1.
2.
3.
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับกำรสัมภำษณ์
SQ1. อำยุ
ปี
SQ2. เพศ
 ชำย
SQ3. ระดับกำรศึกษำ
 ต่ำกว่ำปริญญำตรี
SQ4. อำชีพ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้ำของธุรกิจ
 พนักงำน/ลูกจ้ำง
 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ (โปรดระบุ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

 หญิง
 ปริญญำตรีขึ้นไป

 ไปตอบคาถาม SQ6
 ไปตอบคาถาม SQ6

SQ5. ประเภทงำน/ธุรกิจ
 ภำคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสัตว์ เพำะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภำคกำรค้ำ เช่น ค้ำส่ง ค้ำปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภำคบริกำร เช่น โรงแรม ภัตตำคำร ขนส่ง สุขภำพ ก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ สื่อสำร อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 ภำคอุ ต สำหกรรม เช่ น อำหำร เครื่ อ งดื่ ม สิ่ ง ทอ เครื่ อ งหนั ง รองเท้ ำ เคมี ภั ณ ฑ์ ยำนยนต์ เหล็ ก เครื่ อ งเรื อ น
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้ำ วัสดุก่อสร้ำง เครื่องประดับ ยำง/ผลิตภัณฑ์ยำง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
SQ6. รำยได้ต่อเดือน
 ต่ำกว่ำ 50,000 บำท  50,000 บำทขึ้นไป
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.
2.
3.

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สำนักงำน ป.ป.ช.
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