
ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 91.45

1 30.00 97.29 29.19
93.75

93.75

93.75

93.75

90.63

93.75
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนแรก)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

5.1 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภำพรวมของหน่วยงำน (n=8)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมขั นตอนท่ีก าหนด

1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก าหนด

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส้ำเร็จของงำน

3.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยให้ควำมส้ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว

3.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยควำมพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "เงิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ทรัพย์สิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" จำกผู้มำ
ติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

5.2  ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ทรัพย์สิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา

5.3 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ 
เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "เงิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ทรัพย์สิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต
6.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต



2 20.00 92.19 18.44
90.63
93.75
96.88
87.50
96.88
100.00
96.88
93.75
87.50
78.13

3 16.00 87.89 14.06
81.25

75.00
87.50
87.50
93.75
87.50
96.88
93.75

4 10.00 90.10 9.01
81.25
84.38
96.88
96.88
87.50
93.75

5 24.00 86.46 20.75
90.63

11.1 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ
7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
8.1 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นคุ้มค่ำ
8.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั งไว้
9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ

18.2 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ มีกำรซื อขำยต้ำแหน่ง

11.2 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหน่ึง
12.1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถำมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วงถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียนถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ้ำนำจ
13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม

14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผู้บังคบบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ้ำนำจ

18.3 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ เอื อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
20. ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
21. กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของท่าน มีการขออนญาตอย่างถูกต้อง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการน าทรัพยสินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหนวยงานของท่าน
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง
24. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต



87.50
87.50
90.63
90.63
93.75
65.63
93.75
87.50
87.50
84.38
78.13

26.2  หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการจัดท้ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
26.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ

30.2 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
30.3 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
30.4 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข
28.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้ำระวัง ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการตรวจสอบ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.3 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการลงโทษทำงวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
29. หน่วยงานของท่านมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
30.1 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 91.80

1 30.00 96.11 28.83
91.67

88.89

94.44

91.67

83.33

91.67
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

5.2  ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ทรัพย์สิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา

5.3 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ 
เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "เงิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ทรัพย์สิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต

5.1 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภำพรวมของกลุ่มงำน (n=9)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมขั นตอนท่ีก าหนด

1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก าหนด

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส้ำเร็จของงำน

3.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยให้ควำมส้ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว

3.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยควำมพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "เงิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ทรัพย์สิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" จำกผู้มำติดต่อ 
เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

2 20.00 90.00 18.00
88.89
94.44
94.44
88.89
88.89
100.00
86.11

94.44
91.67
72.22

3 16.00 91.67 14.67
83.33

80.56
94.44
94.44
97.22
91.67
97.22
94.4418.3 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ เอื อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

18.2 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ มีกำรซื อขำยต้ำแหน่ง

11.2 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหน่ึง

12.1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถำมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วงถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียนถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ้ำนำจ
13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม

14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผู้บังคบบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ้ำนำจ

11.1 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ
7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
8.1 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นคุ้มค่ำ
8.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั งไว้
9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

4 10.00 87.96 8.80
86.11
75.00
91.67
100.00
83.33
91.67

5 24.00 89.58 21.50
97.22
88.89
88.89
94.44
88.89
88.89
88.89
94.44
86.11
86.11
86.11
86.11

30.2 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
30.3 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
30.4 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข
28.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้ำระวัง ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการตรวจสอบ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.3 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการลงโทษทำงวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
29. หน่วยงานของท่านมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
30.1 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก

26.2  หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการจัดท้ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน

ตัวชี วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
20. ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
21. กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของท่าน มีการขออนญาตอย่างถูกต้อง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการน าทรัพยสินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหนวยงานของท่าน
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง
24. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
26.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 91.00

1 30.00 96.00 28.80
90.00

90.00

85.00

97.50

85.00

92.50
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

5.2  ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ทรัพย์สิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา

5.3 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น
 กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "เงิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ทรัพย์สิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต

5.1 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภำพรวมของหน่วยงำน (n=10)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมขั นตอนท่ีก าหนด

1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก าหนด

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส้ำเร็จของงำน

3.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยให้ควำมส้ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว

3.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยควำมพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "เงิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ทรัพย์สิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" จำกผู้มำติดต่อ 
เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

2 20.00 90.00 18.00
95.00
97.50
82.50
92.50
90.00
95.00
87.50

92.50
85.00
82.50

3 16.00 89.69 14.35
82.50

82.50
85.00
92.50
97.50
87.50
97.50
92.5018.3 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ เอื อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

18.2 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ มีกำรซื อขำยต้ำแหน่ง

11.2 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหน่ึง

12.1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถำมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วงถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียนถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ้ำนำจ
13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม

14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผู้บังคบบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ้ำนำจ

11.1 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ
7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
8.1 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นคุ้มค่ำ
8.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั งไว้
9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

4 10.00 87.50 8.75
87.50
80.00
92.50
87.50
90.00
87.50

5 24.00 87.92 21.10
92.50
100.00
90.00
92.50
85.00
87.50
90.00
92.50
85.00
80.00
80.00
80.00

30.2 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
30.3 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
30.4 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข
28.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้ำระวัง ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการตรวจสอบ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.3 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการลงโทษทำงวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
29. หน่วยงานของท่านมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
30.1 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก

26.2  หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการจัดท้ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน

ตัวชี วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
20. ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
21. กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของท่าน มีการขออนญาตอย่างถูกต้อง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการน าทรัพยสินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหนวยงานของท่าน
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง
24. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
26.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 93.99

1 30.00 96.33 28.90
92.50

92.50

92.50

95.00

82.50

90.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

5.1 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

ภำพรวมของหน่วยงำน (n=10)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมขั นตอนท่ีก าหนด

1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก าหนด

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

3.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส้ำเร็จของงำน

3.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยให้ควำมส้ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว

3.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยควำมพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "เงิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ทรัพย์สิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" จำกผู้มำติดต่อ 
เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

5.2  ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ทรัพย์สิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา

5.3 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น
 กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "เงิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ทรัพย์สิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

2 20.00 95.25 19.05
92.50
95.00
90.00
95.00
97.50
95.00
95.00

100.00
97.50
95.00

3 16.00 90.00 14.40
85.00

82.50
92.50
87.50
100.00
85.00
100.00
87.50

11.1 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ
7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
8.1 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นคุ้มค่ำ
8.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั งไว้
9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ

18.2 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ มีกำรซื อขำยต้ำแหน่ง

11.2 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหน่ึง

12.1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถำมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วงถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียนถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ้ำนำจ
13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม

14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผู้บังคบบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ้ำนำจ

18.3 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ เอื อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เร่ือง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

4 10.00 92.92 9.29
95.00
87.50
95.00
100.00
92.50
87.50

5 24.00 93.13 22.35
92.50
100.00
100.00
92.50
95.00
92.50
97.50
95.00
92.50
90.00
87.50
82.50

26.2  หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการจัดท้ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน

ตัวชี วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
20. ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
21. กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของท่าน มีการขออนญาตอย่างถูกต้อง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการน าทรัพยสินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหนวยงานของท่าน
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง
24. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
26.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ

30.2 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
30.3 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
30.4 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข
28.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้ำระวัง ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการตรวจสอบ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.3 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการลงโทษทำงวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
29. หน่วยงานของท่านมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
30.1 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 94.67

1 30.00 97.67 29.30
97.50

97.50

92.50

100.00

85.00

92.50
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

3.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยให้ควำมส้ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว

3.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยควำมพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "เงิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ทรัพย์สิน" จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรเรียกรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" จำกผู้มำติดต่อ 
เพ่ือแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

5.1 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.2  ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ทรัพย์สิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา

5.3 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรรับ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น
 กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "เงิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ทรัพย์สิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีกำรให้ "ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น" แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต

3.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส้ำเร็จของงำน

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

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

ภำพรวมของหน่วยงำน (n=10)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมขั นตอนท่ีก าหนด

1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก าหนด

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

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

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

2 18.00 94.25 16.97
80.00
92.50
95.00
95.00
100.00
95.00
92.50

97.50
97.50
97.50

3 16.00 92.50 14.80
85.00

82.50
92.50
95.00
97.50
92.50
100.00
95.00

14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผู้บังคบบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการส่ังการให้ท่านท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ้ำนำจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ มีกำรซื อขำยต้ำแหน่ง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ เอื อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม

7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
8.1 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นคุ้มค่ำ
8.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั งไว้
9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
11.1 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้
11.2 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหน่ึง

12.1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถำมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วงถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียนถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ้ำนำจ

ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

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

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

4 12.00 93.75 11.25
92.50
85.00
100.00
92.50
92.50
100.00

5 24.00 93.13 22.35
95.00
90.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.00
87.50
87.50
85.00
87.50

30.2 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
30.3 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
30.4 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความม่ันใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

30.1 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก

23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง
24. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
26.1 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
26.2  หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการจัดท้ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข
28.1 หน่วยงานของท่าน มีกำรด้ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.2 หน่วยงานของท่าน มีกำรด้ำเนินกำรตรวจสอบ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
28.3 หน่วยงานของท่าน มีกำรด้ำเนินกำรลงโทษทำงวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
29. หน่วยงานของท่านมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการน าทรัพยสินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหนวยงานของท่าน

ตัวชี วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
20. ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
21. กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของท่าน มีการขออนญาตอย่างถูกต้อง



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
100 95.74

1 18.00 96.25 17.33
92.50

100.00

85.00

100.00

100.00

100.00

2 16.00 95.42 15.27
100.00
95.00
92.50
97.50
90.00
97.50

3 18.00 92.92 16.73
87.50

90.00
90.00
90.00
100.00
100.00

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

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

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

ภำพรวมของหน่วยงำน (n=10)
ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด และระยะเวลาท่ีก าหนด มากน้อยเพียงใด

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

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

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



ร้อยละ
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก

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

หน่วยงำน: ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ล้ำดับท่ี ดัชนี/ตัวชี วัด
ค่ำน ้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนท่ีได้

4 21.00 97.14 20.40
100.00
95.00
100.00
92.50
92.50
100.00

100.00

5 27.00 96.39 26.03

97.50
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
95.00
75.00

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

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


