
รอ้ยละ
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ถ่วงน้้าหนัก
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ผลคะแนนการตอบแบบวดัการรับรู ้เรือ่ง การรับรูก้ารด้าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนแรก)

หน่วยงาน: กรมอนามยั

ล้าดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
ค่าน้้าหนัก

(รอ้ยละ)

คะแนนที่ได้

5.1 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการรบั "เงนิ" นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา

ภาพรวมของหน่วยงาน (n=3,282)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏบิตัิหน้าที่

1.1 บคุลากรในหน่วยงานของทา่นปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเปน็ไปตามขั้นตอนที่ก าหนด

1.2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่นปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

2. บคุลากรในหน่วยงานของทา่นปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเปน็การส่วนตัวอย่างเทา่เทยีมกัน

3.1 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มีพฤติกรรมในการปฏบิติังานโดยมุ่งผลส้าเรจ็ของงาน

3.2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มีพฤติกรรมในการปฏบิติังานโดยใหค้วามส้าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

3.3 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มีพฤติกรรมในการปฏบิติังานด้วยความพรอ้มรบัผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการเรยีกรบั "เงนิ" จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ การปฏบิติังาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบ้ริการ
4.2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการเรยีกรบั "ทรพัย์สิน" จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ การปฏบิติังาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบ้ริการ
4.3 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการเรยีกรบั "ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค้านวณเปน็เงนิได้ เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เปน็ต้น" จากผู้

มาติดต่อ เพื่อแลกกับ การปฏบิติังาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบ้ริการ

5.2  ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการรบั "ทรพัย์สิน" นอกเหนือจากการรับ

โดยธรรมจรรยา
5.3 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการรบั "ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค้านวณเปน็

เงนิได้ เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เปน็ต้น" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการให ้"เงนิ" แก่บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีและคาดหวงัใหม้ีการตอบแทนใน

อนาคต6.2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการให ้"ทรพัย์สิน" แก่บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีและคาดหวงัใหม้ีการตอบแทน

ในอนาคต



94.70

2 20.00 77.85 15.57

68.78
81.07
79.30
85.85
89.36
82.82
86.89

70.62
68.44
65.41

3 16.00 84.30 13.49

78.06

75.68
74.70
89.74
92.09
85.41
93.36
85.41

4 10.00 79.06 7.91

90.45
65.03
77.71
92.31

11.1 หน่วยงานของทา่น มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุในลักษณะ โปรง่ใส ตรวจสอบได้

6.3 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการให ้"ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค้านวณเปน็เงนิได้ เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เปน็ต้น" แก่

บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีและคาดหวงัใหม้ีการตอบแทนในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

7. ทา่นรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีองหน่วยงานของทา่น
8.1 หน่วยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นคุ้มค่า
8.2 หน่วยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นไม่บดิเบอืนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
9. หน่วยงานของทา่น ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง
10. บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มกีารเบกิจ่ายเงินที่เปน็เทจ็ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ

18.2 การบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของทา่นไม่มลัีกษณะ มีการซ้ือขายต้าแหน่ง

11.2 หน่วยงานของทา่น ไม่มกีารจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุในลักษณะ เอ้ือประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหน่ึง

12.1 หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสใหท้า่น มีส่วนร่วมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสใหท้า่น มีส่วนร่วมในการทกัทว้งถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3 หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสใหท้า่น มีส่วนร่วมในการรอ้งเรยีนถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ้านาจ

13. ผู้บงัคับบญัชาของทา่น มอบหมายงานแก่ทา่นอย่างเปน็ธรรม

14. ทา่นได้รับการประเมินผลการปฏบิติังาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผู้บงัคบบญัชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหท้นุการศึกษา อย่างเปน็ธรรม
16. ผู้บงัคับบญัชาของทา่น ไม่มกีารส่ังการใหท้า่นท าธรุะส่วนตัวของ ผู้บงัคับบญัชา
17. ผู้บงัคับบญัชาของทา่น ไม่มกีารส่ังการใหท้า่นท าในส่ิงที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทจุริต
18.1 การบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของทา่นไม่มลัีกษณะ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ้านาจ

18.3 การบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของทา่นไม่มลัีกษณะ เอ้ือประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรพัย์สินของราชการ

19. บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มกีารเอาทรัพย์สินของราชการไปเปน็ของส่วนตัว หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏบิติังานในหน่วยงานของทา่น มีความสะดวก
21. กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบิติังาน บคุลากรในหนวยงานของทา่น มีการขออนญาตอย่างถูกต้อง
22. บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มกีารน าทรัพยสินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหนวยงานของทา่น



72.24
76.61

5 24.00 79.83 19.16

84.88
91.74
88.85
79.92

80.35
81.11
72.13
79.76

75.46

74.45

76.37

72.94

26.2  หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการจัดทา้แผนงานด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติของหน่วยงาน

23. ทา่นรู้แนวปฏบิติัของหน่วยงานของทา่น เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
24. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพือ่ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทจุรติ

25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของทา่นใหค้วามส าคัญกับการต่อต้านการทจุริต
26.1 หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการทบทวนนโยบายหรอืมาตรการปอ้งกันการทจุรติในหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ

30.2 หากทา่นพบเหน็แนวโน้มการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของทา่น ทา่นมีความคิดเหน็วา่ สามารถติดตามผลการรอ้งเรยีนได้

30.3 หากทา่นพบเหน็แนวโน้มการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของทา่น ทา่นมีความมั่นใจว่าจะมีการด้าเนินการอย่างตรงไปตรงมา

30.4 หากทา่นพบเหน็แนวโน้มการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของทา่น ทา่นมีความมั่นใจว่าจะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

27. ปญัหาการทจุริตในหน่วยงานของทา่นได้รับการแก้ไข

28.1 หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการเฝ้าระวัง ต่อการทจุริตในหน่วยงาน
28.2 หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการตรวจสอบ ต่อการทจุริตในหน่วยงาน
28.3 หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการลงโทษทางวินัย ต่อการทจุริตในหน่วยงาน
29. หน่วยงานของทา่นมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปอ้งกันการทจุริตใน

หน่วยงาน30.1 หากทา่นพบเหน็แนวโน้มการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของทา่น ทา่นมีความคิดเหน็วา่ สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก


