
ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 93.15

1 24.00 97.30 23.35

93.92

93.24

94.59

93.24

92.57

91.89

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

4.2 ทรัพย์สิน
4.3 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้  เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการรับ
ส่ิงดังต่อไปน้ี

5.1 เงิน
5.2 ทรัพย์สิน
5.3 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้  เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.1 เงิน
6.2 ทรัพย์สิน
6.3 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้  เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

4.1 เงิน

ภำพรวมของหน่วยงำน (n=37)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใส
1.1 เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด

1.2 เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

2. 	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี

3.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน

3.2 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
3.3 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

หน่วยงำน: กองแผนงาน

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

หน่วยงำน: กองแผนงาน

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

2 18.00 89.86 16.18
86.49

91.89
92.57
93.92
95.27

91.22
88.51

86.49
85.81
86.49

3 18.00 92.91 16.72
89.19
88.51
89.19
97.30
94.59

93.24
96.62
94.59

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ้ำนำจ
13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต
18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ไม่มีลักษณะดังต่อไปน้ี

18.1 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ
18.2 มีการซ้ือขายต าแหน่ง
18.3 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

12.3 ร้องเรียน

8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี
8.1 คุ้มค่า
8.2 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้

9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้ จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มี การเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี

11.1 โปร่งใส ตรวจสอบได้
11.2 ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง

12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี
12.1 สอบถาม
12.2 ทักท้วง

7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

หน่วยงำน: กองแผนงาน

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

4 18.00 92.34 16.62
88.51
95.95
93.24
97.97
88.51
89.86

5 22.00 92.17 20.28
93.24

97.30
97.30
91.22

94.59
97.30
94.59
90.54

88.51
87.84
87.16
86.49

30.2 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
30.3 ม่ันใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา
30.4 ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

28.1 เฝ้าระวังการทุจริต
28.2 ตรวจสอบการทุจริต
28.3 ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต

29. หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีการรับรู้ต่อประเด็นดังต่อไปน้ี
30.1 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

28. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริตในหน่วยงาน

20. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มี การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มี การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง
24. หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
26. หน่วยงานของท่านมีการมีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี

26.1 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
26.2 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข

19. ข้ันตอนการขออนญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
ตัวชี วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร


