
ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 84.14

1 18.00 89.39 16.09
81.94

80.79

79.17

98.15

98.15

98.15

2 16.00 76.54 12.25
64.81
76.16
89.12
91.20
70.60
67.36

3 18.00 84.57 15.22
76.16

70.83
72.45
94.44
98.15
95.37

15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าธุระส่วนตัวหรือไม่
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริตหรือไม่
18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซ้ือขายต าแหน่งหรือเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่

14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ ตาม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด) หรือไม่
6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด) แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่

ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ
7. ท่านทราบเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ มากน้อยเพียงใด
9. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
11. การจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถาม หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ้ำนำจ

13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด) จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ส้ำนักส่งเสริมสุขภำพ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

ภำพรวมของหน่วยงำน (n=108)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด และระยะเวลาท่ีก าหนด มากน้อยเพียงใด

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นโปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด มากน้อยเพียงใด
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากน้อย
เพียงใด



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ส้ำนักส่งเสริมสุขภำพ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

4 21.00 84.19 17.68
97.22
93.06
84.26
70.83
68.06
96.30

79.63

5 27.00 84.80 22.90

84.03
95.37
91.67
95.37

92.59
91.67

88.43
67.82
56.25

29. หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต หรือไม่
30.1 ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน ในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
30.2 หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผลการร้องเรียน ท่ีสะดวกมากน้อยเพียงใด
30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านม่ันใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง มากน้อยเพียงใด

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

25. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
26. หน่วยงานของท่าน มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่
27.1 ในหน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริต หรือไม่
27.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือไม่
28. หน่วยงานของท่าน มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต หรือไม่

24. หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/
พวกพ้อง หรือไม่

ตัวชี วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
19.1 ท่านน าเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม/พวกพ้องมากน้อยเพียงใด
19.2 ท่านพบเห็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม/พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
20. ท่านทราบแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ ของหน่วยงานท่านหรือไม่
21. หน่วยงานของท่านมีข้ันตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการท่ีมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
22. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการ จากหน่วยงานของท่านไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง หรือไม่


