
รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

100 92.98

1 30.00 97.67 29.30

95.69

93.97

96.12

95.69

93.97

94.83

100.00

100.00

100.00

100.00

96.55

100.00

100.00

98.28

100.00

2 20.00 91.94 18.39

87.50

5.2  ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา

5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก

หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน

5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภาพรวมของหนวยงาน (n=58)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด

1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน

3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว

3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมา

ติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได



93.53

93.97

95.69

95.69

90.95

92.67

90.52

89.22

89.66

3 16.00 89.92 14.39

76.29

78.02

90.09

95.69

96.55

94.83

96.55

91.38

4 10.00 90.80 9.08

95.69

87.93

92.67

98.68

80.60

89.22

5 24.00 90.91 21.82

93.53

94.83

93.10

93.5327. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข

26.2  หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน

18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ

19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกีารเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมกีารนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน

23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง

11.2 หนวยงานของทาน ไมมกีารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง

12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม

16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกีารสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา

17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกีารสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ

11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได

8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา

8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว

9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกีารเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ



92.67

93.97

91.81

82.33

93.97

92.67

82.33

86.21

30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได

30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา

30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน

29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

100 96.48

1 30.00 99.37 29.81

98.77

97.95

98.36

98.36

98.36

98.77

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

5.2  ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา

5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก

หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภาพรวมของกลุมงาน (n=61)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด

1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน

3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว

3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ 

เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

2 20.00 96.89 19.38

96.72

97.95

97.95

96.31

97.95

95.49

95.49

97.54

97.54

95.90

3 16.00 90.22 14.43

79.92

79.51

77.87

97.95

97.54

96.72

97.95

94.2618.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง

11.2 หนวยงานของทาน ไมมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง

12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม

16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา

17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ

11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน

8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา

8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว

9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

4 10.00 94.60 9.46

96.72

97.13

97.95

97.54

95.49

82.79

5 24.00 97.50 23.40

95.49

98.36

98.36

97.13

96.72

97.13

98.36

97.95

98.36

98.36

96.31

 

30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได

30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา

30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข

28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน

29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก

26.2  หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ

19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน

23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

100 81.26

1 30.00 90.96 27.29

82.02

82.02

83.33

83.77

79.39

83.77

96.49

98.25

94.74

96.49

98.25

94.74

98.25

98.25

94.74

5.2  ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน  ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา

5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก

หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน  ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภาพรวมของหนวยงาน (n=57)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด

1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน

3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว

3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ 

เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

2 20.00 75.13 15.03

67.98

78.51

75.88

83.77

89.91

75.44

85.53

67.54

64.47

62.28

3 16.00 83.22 13.32

75.00

74.12

73.68

85.09

92.54

87.28

92.11

85.9618.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง

11.2 หนวยงานของทาน ไมมกีารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง

12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม

16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกีารสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา

17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกีารสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ

11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน

8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา

8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว

9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกีารเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

4 10.00 75.51 7.55

89.91

61.40

71.49

88.60

67.98

73.68

5 24.00 75.33 18.08

75.88

80.70

80.70

73.68

71.93

71.93

78.07

75.88

73.68

74.12

75.00

72.37

30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได

30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา

30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข

28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน

29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก

26.2  หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ

19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกีารเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมกีารนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน

23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

100 88.72

1 30.00 95.92 28.78

90.67

89.93

87.31

91.79

88.81

90.30

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

5.2  ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน  ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา

5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก

หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน  ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภาพรวมของหนวยงาน (n=67)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด

1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน

3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว

3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ 

เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

2 20.00 83.28 16.66

77.24

86.94

86.94

86.57

91.42

85.82

89.55

80.22

76.49

71.64

3 16.00 87.13 13.94

80.22

78.36

77.99

94.03

95.15

88.06

95.52

87.6918.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง

11.2 หนวยงานของทาน ไมมกีารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง

12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม

16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกีารสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา

17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกีารสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลีักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ

11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน

8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา

8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว

9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกีารเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชน/ีตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

4 10.00 86.07 8.61

92.54

77.61

84.33

95.90

81.34

84.70

5 24.00 86.41 20.74

84.33

95.52

92.54

86.19

84.70

83.58

91.04

86.19

83.96

83.21

83.21

82.46

30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได

30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา

30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข

28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน

29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก

26.2  หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ

19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกีารเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมกีารนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน

23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

100 92.51

1 30.00 97.11 29.13

93.33

92.92

90.83

93.75

93.33

92.50

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว

3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ 

เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ

5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

5.2  ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา

5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก

หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

ภาพรวมของหนวยงาน (n=60)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด

1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

2 18.00 90.08 16.22

86.67

90.83

89.17

94.58

95.42

93.33

87.08

89.17

88.75

85.83

3 16.00 91.04 14.57

90.00

89.17

78.75

95.00

96.25

91.25

95.00

92.92

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม

16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา

17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ

18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง

18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม

7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน

8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา

8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว

9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ

11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได

11.2 หนวยงานของทาน ไมมกีารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง

12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

4 12.00 87.99 10.56

87.50

81.25

92.50

95.00

80.42

91.25

5 24.00 91.81 22.03

92.08

98.33

98.33

92.08

96.67

98.33

93.33

92.50

85.42

84.17

85.00

85.42

D1

ทราบ 91.67

ไมทราบ 8.33

D1

ไมยุงยาก ซับซอน 91.67

30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได

30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา

30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

บุคลากรในหนวยงานของทานทราบเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน หรือไม

บุคลากรในหนวยงานของทานคิดวาขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพยสินราชการของหนวยงานทาน มีความยุงยาก ซับซอนหรือไม

30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก

23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

26.2  หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน

27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข

28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน

28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน

29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ

19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

ยุงยาก ซับซอน 8.33



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

100 90.25

1 18.00 93.36 16.81

91.53

89.83

88.98

96.61

96.61

96.61

2 16.00 87.08 13.93

86.44

88.56

90.68

94.07

80.51

82.20

3 18.00 90.18 16.23

86.02

83.47

81.78

98.31

96.61

94.92

15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
16. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวหรือไม
17. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริตหรือไม
18. การบริหารงานบุคคลในหนวยงานของทาน ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ มีการซื้อขายตําแหนงหรือเอื้อประโยชนแกพวกพองหรือไม

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ ตาม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน

สังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) หรือไม

6. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่

ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคตหรือไม

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

7. ทานทราบเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน หรือไม
8. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว มากนอยเพียงใด
9. หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด
11. การจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหนวยงานของทาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอื้อประโยชนใหผูประกอบการ
12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการสอบถาม หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

13. ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

4. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

ภาพรวมของหนวยงาน (n=59)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

1. บุคลากรในหนวยงานของทาน ใหบริการแกผูมาติดตอเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด และระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด

2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอตามประเด็นโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด

3. บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน โดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว และพรอมรับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากนอย

เพียงใด



รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กองคลัง

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได

4 21.00 91.53 19.22

97.88

96.19

93.22

84.75

82.20

98.31

88.14

5 27.00 89.12 24.06

91.10

94.92

93.22

89.83

93.22

93.22

89.41

83.90

73.31

29. หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบ จากฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการ

ทุจริต หรือไม
30.1 ทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
30.2 หนวยงานของทานมีชองทางการรองเรียน และติดตามผลการรองเรียน ที่สะดวกมากนอยเพียงใด
30.3 หากทานรองเรียน ทานมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบตอตนเอง มากนอยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

25. ผูบริหารสูงสุดในหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด
26. หนวยงานของทาน มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือไม
27.1 ในหนวยงานของทานมีปญหาการทุจริต หรือไม

27.2 หนวยงานของทานมีแนวทาง/มาตรการในการแกไขปญหาการทุจริต หรือไม

28. หนวยงานของทาน มีระบบการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม

24. หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม/

พวกพอง หรือไม

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ

19.1 ทานนําเอาทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือนําไปใหกลุม/พวกพองมากนอยเพียงใด
19.2 ทานพบเห็นบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือนําไปใหกลุม/พวกพอง มากนอยเพียงใด
20. ทานทราบแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินราชการ ของหนวยงานทานหรือไม
21. หนวยงานของทานมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพยสินราชการที่มีความสะดวก มากนอยเพียงใด
22. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอยืมทรัพยสินของราชการ โดยขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการ จากหนวยงานของทานไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง หรือไม
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