คู่มือ
แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดย
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

คานา
คู่มือแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ 8
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด และมีความรู้
ความเข้าใจในการเข้าตอบแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนมีความเข้าใจ
ถึงแนวทาง กระบวนการ และระเบียบวิธีการตอบแบบสารวจดังกล่าว
สาหรับการตอบแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ได้ดาเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากแบบประเมิน
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยยึดหลักและวิธีการประเมินจาก
แบบสารวจระดับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) โดยมีการปรับปรุงข้อคาถามให้ตรงกับแนวทางการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง มีการพิจารณาเลือกและแบ่งเปนน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.ข้าราชการ 2.พนักงานราชการ
และ3.ลูกจ้างประจา โดยทางกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจะดาเนินการกาหนดกลุ่มเป้าหมายเปนนจานวนขั้นต่าของแต่ละ
หน่วยงานโดยยึดสูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ และทางหน่ว ยงานเปนนผู้ดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรภายในหน่วยงานในการตอบแบบสารวจฯ ให้ได้ตามจานวนที่ทางกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกาหนด
คณะผู้จัดทาหวังเปนนอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเปนนประโยชน์ และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าตอบ
แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้กับหน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
- ความเปนนมาและความสาคัญ
- การดาเนินงานที่ผ่านมา
- การดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บทที่ 2 เกณฑ์การประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
- ดัชนีความพร้อมรับผิด
- ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
- ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร
- ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
บทที่ 3 ระเบียบและวิธีการ
- เครื่องมือ
- ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การให้คะแนน และการประมวลผลการตอบแบบสารวจ
- การจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน
บทที่ 4 บทบาทหน้าที่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

หน้า
1
2
2

4
6
8
11
14
14
16
17

19

ก

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมโรคให้ เป็นผู้กากับตัวชี้วัด ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนา
องค์กร ในตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรคสามารถดาเนินงานได้อย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยได้มีการกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้ชื่อว่า “แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน”
การดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรคได้
เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่งปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางให้หน่วยงานภายในสังกัด
กรมควบคุมโรคสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์
ปั จ จุ บั น การด าเนิ น งานด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
กรมควบคุมโรคได้ถูกกาหนดให้เป็น ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรคต้องมีผลการ
ดาเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สามารถดาเนินงานได้
อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโ ปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของกรมควบคุมโรค
อีกทางหนึ่งด้วย
การดาเนินงานที่ผ่านมา
การดาเนิ นงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสั งกัดกรมควบคุมโรคที่ผ่านมา มีผ ลการ
ดาเนินงานดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

ข้อมูลพอสังเขป
มีห น่ ว ยงานในสั งกัดกรมควบคุม โรคสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายและเกณฑ์ ที่
กาหนดจานวนทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน จาก 39 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.87
มีห น่ ว ยงานในสั งกัดกรมควบคุม โรคสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายและเกณฑ์ ที่
กาหนดจานวนทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน จาก 35 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.14
มีห น่ ว ยงานในสั งกัดกรมควบคุม โรคสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายและเกณฑ์ ที่
กาหนดจานวนทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน จาก 41 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.68 และมี
ระดับความสาเร็จอยู่ที่ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 95.71

2
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินงานคุณ ธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การดาเนินงานที่ผ่านมาได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคเป็นอย่างดี ปัจจุบันการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค มีหน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ที่
1
1.1 ประเมิ น แบบส ารวจความคิ ดเห็ น ด้ า น
1
1. บันทึกแจ้งรายชื่อบุคลากรของหน่วยงานที่
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
เข้าประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (ออนไลน์) ครั้งที่ 1
การดาเนินงานของหน่วยงาน (ออนไลน์) ครั้งที่
ภายในวันที่ 13 - 17 พ.ย. 2560
1 ตามจานวนที่กาหนดไว้ (0.2 คะแนน)
1.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบประเมิน
แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน ทั้ง 4
ด้าน
- ดัชนีดา้ นความพร้อมรับผิด
- ดัช นี ด้า นความปลอดจากการทุจริ ตใน
การปฏิบัติงาน
- ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
- ดัชนีด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน แบบ
ประเมิ น แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ด้ า น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงาน ทั้ ง 4 ด้ า น พร้ อ มเสนอ
ผู้บริหาร
(0.8 คะแนน)

2

จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติ
มิชอบ ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยน าข้อมูลจากการประเมินมาแก้ไข
ปัญหา

0.5

แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบ
ของหน่ ว ยงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2 5 6 1 พ ร้ อ ม เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร
(ตามแบบฟอร์ม 1)

3

ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต พฤติ มิ ช อบ ของหน่ ว ยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน

1

1. รายงานผลการดาเนินงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด
รอบ 6 เดือน ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ที่ หน่ วยงานก าหนด ในระบบ ESM พร้ อมเสนอ
ผู้บริหาร (ตามแบบฟอร์มที่ 2)
(0.5 คะแนน)
2.แน บห ลั ก ฐ า นที่ แส ดง ให้ เห็ นว่ าก า ร
ด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ดังกล่าว ที่กาหนดไว้ตามผลการดาเนินงาน
เช่ น ภาพถ่ า ย รายงานการประชุ ม หรื อ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (0.5 คะแนน)

3
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ที่
4
ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งเสริ ม
1
1.รายงานผลการด าเนิ นงานความก้ าวหน้ า
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการ
ตั วชี้ วั ดรอบ 9 เดื อน ในการด าเนิ นงานตาม
ทุ จ ริ ต พฤติ มิ ช อบ ของหน่ ว ยงาน ประจ าปี
แผนปฏิบัติการฯ ที่หน่วยงานกาหนด ในระบบ
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน
ESM พร้อมเสนอผู้บริหาร (ตามแบบฟอร์มที่
2)
(0.5 คะแนน)
2.แน บห ลั ก ฐ า นที่ แส ดง ให้ เห็ นว่ าก า ร
ด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ดังกล่าว ที่กาหนดไว้ตามผลการดาเนินงาน
เช่ น ภาพถ่ า ย รายงานการประชุ ม หรื อ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
(0.5 คะแนน)
5
5.1 ประเมินแบบส ารวจความคิดเห็ นด้าน 1.5 1.บันทึกแจ้งรายชื่อบุคลากรของหน่วยงานที่
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
เข้าประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (ออนไลน์) ครั้งที่ 2
การดาเนินงานของหน่วยงาน (ออนไลน์) ครั้งที่
ภายในวันที่ 9 – 13 ก.ค. 2561
2 ตามจานวนที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นรายชื่อ
เดียวกับผู้ ทาประเมิน ครั้งที่ 1 พร้อมเสนอ
ผู้บริหาร (0.2 คะแนน)
5.2 คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน
คะแนน
ร้อยละ

2. คะแนนคุ ณคุ ณธรรมและความโปร่ งใสของ
หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด (0.5 คะแนน)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
60 65 70 75 80

5.3 สรุปผลการดาเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสระดับหน่วยงาน

3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตพฤติ
มิ ชอบ ของ
หน่ วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรค และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขการดาเนินงาน โดยนาผลการ
ประเมิ นมาประกอบ พร้ อมเสนอผู้ บ ริ ห าร
(ตามแบบฟอร์มที่ 3) (0.8 คะแนน)

บทที่ 2
เกณฑ์การประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
หลักการพื้นฐาน
ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการดาเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เป็นแนวทาง
การดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสรวมกับการสารวจระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการทางานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ และยังสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีของการดาเนินงานที่มีคุณธรรมที่ต้องมีและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
การสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เป็นการสารวจระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคต่อการบริหาร จัดการ รวมถึงการดาเนินงานต่างๆ
ของหน่วยงานว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็นดัชนี 4 ด้าน ดังนี้
- ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด
- ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
- ดัชนีด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
- ดัชนีด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
หลักการตอบแบบสารวจฯประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
และกระบวนการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่ านมา เพื่อสะท้อนให้ บุคคลภายนอก
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการ/ภารกิจ และยังประเมินถึงเจ้าหน้าที่มี
ความรั บผิ ดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความส าเร็จของงาน ส่ วนที่สาคัญสาหรับดัชนีด้านนี้ คือ
ตัวทัศนคติ และพฤติกรรมตัวผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงนโยบาย และเจตจานงของผู้บริหารหน่วยงานในการดาเนินงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อมีเหตุผิดพลาด โดยมีข้อคาถามดังนี้
ข้อคาถาม
1. เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ
โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน

2. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมที่จะบริการ
หรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่กาหนดไว้
ในพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีความ
กระตือรือร้น และ
ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
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เกณฑ์การประเมิน
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

3. เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานท่านให้ความสาคัญกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มากกว่าการทาธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน

ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

4. ท่านระลึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนใน
ความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของท่าน

ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

5. หน่วยงานของท่านมีมาตรการที่เหมาะสม
ในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ

ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

6. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้แสดงเจตจานง ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
สุจริตทีแ่ น่วแน่ว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงาน ดังนี้

หลักการตอบ
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
ท่ า นมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
ให้ บ ริ ก ารหรื อ ส่ ง มอบ
งานตามพันธกิจ
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และไม่นาเรื่องส่วนตัวมา
ปะปนกับการปฏิบัติงาน
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และพร้อมจะรับผิดเมื่อ
เกิดเหตุผิดพลาด
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
ท่านไม่ได้ละเลยต่อ
ผู้กระทาผิด และมี
มาตรการที่เหมาะสมใน
การป้องกันและ
ดาเนินการเมื่อพบ
ผู้กระทาผิด
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
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ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

7. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านมีการสนับสนุน
งบประมาณหรือการดาเนินการเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าผู้บริหารของ
หน่วยงานของท่านมีการ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ที่จะบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าผู้บริหารของ
 เห็นด้วยน้อย
หน่วยงานของท่านให้
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
ความสาคัญการการ
ดาเนินงานที่โปร่งใส
และพร้อมสนับสนุน
กิจกรรมที่สามารถส่งผล
ให้หน่วยงานมีความ
โปร่งใส และสุจริตขึ้น

ดัชนี ด้า นความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบ
บริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษ หรือจูงใจเพือ่ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตน/กลุ่ม/พวกพ้อง ไม่มีการเรียกสินบน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น ไม่มีการใช้อานาจหน้าที่ หรือ
ตาแหน่งในการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ตลอดจนมีช่องทางร้องเรียนเมื่อเกิด เหตุการณ์ทุจริตภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อคาถามดังนี้
ข้อคาถาม
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านไม่มีการรับ
สิ่งของ/การอานวยความสะดวก/ความบันเทิง
หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต

เกณฑ์การประเมิน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
ท่านมีการดาเนินงานที่
โปร่งใส และไม่มีการ
ทุจริตในการดาเนินงาน

7
ข้อคาถาม
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านไม่มีการดาเนินการ
เรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านไม่มีการใช้อานาจ
หน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านไม่มีส่วนร่วม/
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน

5. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน
ไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์/ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ
ของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่านไม่
ดาเนินการอันเป็นทุจริต
และไม่มีความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าผลประโยชน์
ของหน่วยงาน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ใน
 เห็นด้วยน้อย
หน่วยงานไม่มีการใช้
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
อานาจในทางที่ผิด และ
ยังดาเนินงานโดยยึด
ผลประโยชน์ของ
หน่วยงานเป็นหลัก
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ใน
 เห็นด้วยน้อย
หน่วยงานของท่านไม่
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
และยังดาเนินงานได้
อย่างโปร่งใส
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าผู้บริหารและ
 เห็นด้วยน้อย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
การดาเนินงานที่โปร่งใส
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6. หน่วยงานของท่านไม่เคยถูกแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอานาจต่อการกาหนดนโยบาย/
ทิศทาง/การดาเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ
ของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน

หลักการตอบ
และสุจริต ไม่มีการนาผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว
เข้ามาหาประโยชน์กับ
หน่วยงาน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าผู้บริหารของ
 เห็นด้วยน้อย
หน่วยงานมีเจตจานง
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
และยึดมั่นที่จะ
ดาเนินงานตามนโยบาย
ที่กาหนด อย่าง
ตรงไปตรงมา

ดัชนีด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของหน่วยงานในการสร้าง
เสริมวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนมีการกาหนดมาตรการ แนวทาง
ในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ โดยมีข้อคาถามดังนี้
ข้อคาถาม
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านมีการถ่ายทอด
พฤติกรรมการทางานที่ดี มีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ

2. หากท่านพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านจะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ดาเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการ

เกณฑ์การประเมิน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
ท่านมีการกาหนด
พฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างในการทางาน
ที่มีคุณธรรม และ
ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่
อยู่เสมอ
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ใน
 เห็นด้วยน้อย
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เกณฑ์การประเมิน
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
ทุจริตนั้น
หน่วยงานของท่านเป็น
บุคคลที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต และยึดมั่นในการ
ดาเนินงานที่โปร่งใส
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านที่กระทา
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
การทุจริต ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
ในหน่วยงาน และไม่เป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าสังคมใน
 เห็นด้วยน้อย
หน่วยงานของท่านเป็น
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
หน่วยงานที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต พร้อมที่จะ
แสดงออกถึงความ
ถูกต้อง และไม่ยอมรับผู้
ที่กระทาการทุจริตใน
หน่วยงาน
4. หากเกิดการกระทาการทุจริตในหน่วยงาน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ของท่าน เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าอับอาย
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
และจะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วน
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
ในหน่วยงานเสมอ
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าสังคมใน
 เห็นด้วยน้อย
หน่วยงานของท่านเป็น
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
หน่วยงานที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต พร้อมที่จะ
แสดงออกถึงความ
ถูกต้อง และไม่ยอมรับผู้
ที่กระทาการทุจริตใน
หน่วยงาน
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านไม่นาวัสดุ อุปกรณ์ ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรในหน่วยงาน
และของใช้ในราชการ ไปใช้ในการส่วนตัว
ดังนี้
เลือกตอบ “เห็นด้วยมาก
ที่สุด” จะสะท้อนถึงผล
 เห็นด้วยมากที่สุด
ด้านบวกที่แสดงว่า
 เห็นด้วยมาก
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อย
ท่านสามารถแยกแยะ
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
ผลประโยชน์สว่ นตนและ
ผลประโยชน์สว่ นร่วมได้
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6. การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน เป็นไปตามกฎ/ระเบียบ และไม่มีการเอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
ท่านมีการดาเนินงานที่
โปร่งใส สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งยัง
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ของหน่วยงานท่านถูกนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
รูปธรรม
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าแผนปฏิบัติการ
 เห็นด้วยน้อย
ป้องกันและปราบปราม
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
การทุจริตของหน่วยงาน
ในปีทผี่ ่านมาเป็นแนว
ทางการดาเนินงานให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริง
8. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ของหน่วยงานท่านสามารถยับยั้งการทุจริตใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าแผนปฏิบัติการ
 เห็นด้วยน้อย
ป้องกันและปราบปราม
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
การทุจริตของหน่วยงาน
ในปีที่ผ่านมาสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ดัชนีด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่ งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม เน้นในเรื่อง
ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข้อคาถาม
1. กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี ความชอบ
หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงานของท่าน
เป็นไปตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
และไม่มีระบบอุปถัมภ์ หรือใช้เส้นสาย

2. หน่วยงานของท่านมีระบบการธารงรักษาคนดี
คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
อย่างจงรักภักดี

3. หน่วยงานของท่านมีระบบการพัฒนาบุคลากร
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมิน
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี
ดังนี้
 เห็นด้วยมากที่สุด
 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วยน้อย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด

หลักการตอบ
หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
ท่านมีระเบียบที่ชัดเจน
ในการพิจารณาการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อ
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
หรือการเลื่อนระดับ และ
ไม่มีการใช้เส้นสายหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อย
ท่านให้ความสาคัญกับ
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
บุคลากรที่ปฏิบัติได้ตาม
ความรับผิดชอบ และไม่
มีการตาแหน่งหน้าที่การ
งานในการเอื้อประโยชน์
แก่บุคคลกลุ่มใด กลุ่ม
หนึ่ง อีกทั้งยังปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และโปร่งใส
ตัวเลือกเพื่อตอบแบบสารวจมีดังนี้ หากบุคลากรใน
หน่วยงานเลือกตอบ
 เห็นด้วยมากที่สุด
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมาก
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยน้อย
ที่แสดงหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
ท่านมีเกณฑ์พิจารณา
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4. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

5. หน่วยงานของท่านไม่กระทาการรายงานการ
ใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

6. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
ความจาเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

เกณฑ์การประเมิน

หลักการตอบ
บุคลากรเพื่อเข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานที่ชัดเจน
โปร่งใส และไม่เลือก
ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นพิเศษ
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อย
ท่านมีขั้นตอนแสดงการ
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
เบิก – งบประมาณที่
ชัดเจน มีแนวทาง
กาหนด และสามารถ
ตรวจสอบได้หากเกิด
ปัญหา
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อย
ท่านมีการเบิกจ่าย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
งบประมาณตามจริง ไม่
มีการเบิกจ่ายข้อมูลที่
เป็นเท็จ และแสดงถึง
การทางานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบความมีความ
โปร่งใส และมีคุณธรรม
จริยธรรม
ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อย
ท่านให้ความสาคัญใน
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
การจัดกิจกรรม/
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ข้อคาถาม

เกณฑ์การประเมิน

หลักการตอบ
โครงการต่างๆ ต้องมี
ความคุ้มค่าและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
7. ผู้ดารงตาแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงาน ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ของท่านมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ที่แสดงว่าหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อย
ท่านมีการกาหนดสาย
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
งาน และภาระหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานแต่ละ
ตาแหน่งที่ชัดเจน
8. ผู้ดารงตาแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงาน ตั ว เลื อ กเพื่ อ ตอบแบบส ารวจมี หากบุคลากรใน
ของท่านมีการอธิบายรายละเอียดของงาน
ดังนี้
หน่วยงานเลือกตอบ
กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนา
“เห็นด้วยมากที่สุด”
 เห็นด้วยมากที่สุด
และร่วมแก้ไขปัญหา ในงานที่ได้มอบหมายให้
จะสะท้อนถึงผลด้านบวก
 เห็นด้วยมาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
ที่แสดงหน่วยงานของ
 เห็นด้วยน้อย
ท่านมีการกาหนด
 เห็นด้วยน้อยที่สุด
เป้าหมาย และแนวทาง
การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการ
เครื่องมือในการสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
การสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เป็นการสารวจระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการดาเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานว่ามีคุณธรรม จริยธรรม
มีความโปร่งใส มากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังนาผลการสารวจที่ได้มาวิเคราะห์ผล และจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดัชนี 4 ด้าน
ดังนี้
- ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด
- ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
- ดัชนีด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
- ดัชนีด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จะดาเนินการกาหนดจานวนกลุ่มเป้าหมาย (จานวนขั้นต่าในการตอบแบบสารวจฯ)
ของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คื อ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้างประจา ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานต้องดาเนินการจัดหารายชื่อบุคลากรให้ได้ตามจานวนที่กลุ่มคุ้มครองกาหนด และแจ้งผู้มีรายชื่อให้
เข้าดาเนินการตอบแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยแบ่ง
รอบการเข้าตอบแบบสารวจฯเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561
โดยจานวนของผู้ตอบแบบสารวจฯของแต่ละหน่วยงานมี ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
ศูนย์กฎหมาย
ศูนย์สารสนเทศ
สถาบันบาราศนราดูร

ประเภท และจานวนของผู้ที่ต้องตอบแบบสารวจความคิดเห็น
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา รวมผู้ตอบแบบสารวจฯ
2
3
0
5
10
4
0
14
7
7
1
15
40
19
6
65
36
9
2
47
24
26
1
51
17
3
1
21
8
13
0
21
4
13
0
17
184
36
37
257
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ลาดับ

หน่วยงาน

11

สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง
สถาบันราชประชาสมาสัย
สถาบันวิจัย จัดการความรู้
และมาตรฐานการควบคุมโรค
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกัน
ศึกษา
สานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
สานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สานักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
สานักงานบริหารโครงการ
กองทุนโลก
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 4 จังหวัดสระบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 จังหวัดราชบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จังหวัดชลบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ประเภท และจานวนของผู้ที่ต้องตอบแบบสารวจความคิดเห็น
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา รวมผู้ตอบแบบสารวจฯ
76
17
19
112
143
10

16
19

44
1

203
30

12

5

2

19

10

16

0

26

19

19

0

38

1

4

1

6

9

15

0

24

4

0

0

4

117

44

136

297

78

40

109

227

65

23

37

125

66

25

45

136

77

33

85

195

102

34

116

252

88

15

61

164

49

20

74

143

86

27

79

192

76

25

58

159
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หน่วยงาน

30

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 12 จังหวัดสงขลา
สานักงานเลขานุการกรม
สานักระบาดวิทยา
สานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
สานักโรคติดต่อทั่วไป
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
สานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
สานักโรคไม่ติดต่อ
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สานักวัณโรค
สานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
รวม

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ประเภท และจานวนของผู้ที่ต้องตอบแบบสารวจความคิดเห็น
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา รวมผู้ตอบแบบสารวจฯ
94
36
105
235
103

46

85

234

24
67
63

27
30
27

15
9
8

66
106
98

66
55
15
38
99

34
10
19
26
10

14
21
0
2
18

114
86
34
66
127

52
8

10
21

19
1

81
30

2,104

826

1,212

4,142

หมายเหตุ ขอให้บุคลากรที่เข้าตอบแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็น บุคคลเดียวกัน และหากบุคลากรที่เข้าตอบแบบสารวจฯ ในครั้งที่ 1
ไม่สามารถดาเนินการตอบแบบสารวจฯในครั้งที่ 2 ได้นั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรท่านอื่นของหน่วยงานมาตอบแบบสารวจฯ ทั้งนี้ขอให้เป็นประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าบุคลากรที่ตอบแบบ
สารวจในฯในครั้งที่ 1 เป็น ข้าราชการ และไม่สามารถตอบแบบสารวจฯในครั้งที่ 2 ได้ ขอให้ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรประเภทข้าราชการมาดาเนินการตอบแบบสารวจฯในครั้งที่ 2 แทน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
บุคลากรที่มีรายชื่อต้องดาเนินการเข้าตอบแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้แล้วเสร็จตามวัน และเวลาที่กาหนด หลังจากนั้นกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจะดาเนินการดึง
ข้อมูลจากระบบการตอบแบบสารวจฯออนไลน์ แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผล แล้วจะดาเนินการจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบของหน่วยงานภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
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การให้คะแนน และการประมวลผลการตอบแบบสารวจฯ
แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน จะมีการให้คะแนน
ตามตัวเลือกซึ่งประกอบไปด้วย 4 ตัวเลือก โดยตัวเลือกที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะได้
คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกที่มีการแสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะได้คะแนนน้อย ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด = 4 คะแนน
เห็นด้วยมาก
= 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
= 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 คะแนน
สาหรับการประมวลผลการตอบแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจะดาเนินการประมวลผลแล้วส่งกลับไปยังหน่วยงานในลักษณะของคะแนนเฉลี่ย
โดยจะมีรายละเอียดเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวมของการตอบแบบสารวจฯ
การจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบของหน่วยงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติ มิชอบของ
หน่วยงาน ต้องอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสารวจที่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้จัดส่งไปยังหน่วยงาน
โดยอาศัยทั้งในส่วนของผลการตอบแบบสารวจฯ และบริบทการดาเนินงานต่างๆภายในหน่วยงานประกอบเข้าด้วยกัน
และต้องมีกิจกรรม/โครงการครอบคลุมดัชนีทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม มีตัวอย่างลักษณะของกิจกรรม
/โครงการ ดังนี้
ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ
1. การกาหนดนโยบายของผู้ บริหารด้านการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ซื่อสั ตย์ สุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้
2. การประกาศเจตนารมณ์ การมอบนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
3. จั ดกิ จกรรมพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรให้ มี พฤติ กรรมบริ การ พร้ อมทั้ งปลู กจิ ตส านึ กด้ านความ
รับผิดชอบ และความกล้ายอมรับผิด
ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ
1. โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2. มีการกาหนดแนวทางเพื่อป้องกันและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานกับผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ
ดัชนีด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ
1. มีการรณรงค์ การถ่ายทอดพฤติกรรม ทัศนคติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
2. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการ
3. มีการประชุมจัดทาแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
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ดัชนีด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ
1. การจัดทาคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
3. มีระบบ/แผนผังแสดงขั้นตอนการเบิก – จ่ายงบประมาณ

บทที่ 4
บทบาทหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หน่วยงานผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค
ที่อยู่ 88/21 อาคาร 5 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2590 3044 – 3045
อีเมล์ ethics_ddc@hotmail.com และ Indicators_8@hotmail.com
2. หน่ ว ยงานที่เข้าตอบแบบส ารวจความคิดเห็ นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีจานวนทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางกรมควบคุมโรค
จานวน 29 หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จานวน 12 หน่วยงาน

ก

ภาคผนวก

ข

แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
แบบส ารวจนี้ ใ ช้ ป ระเมิ น ในดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
ดัช นี วัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัช นี คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยจะจัดเก็บข้อมูล จากบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ด้วยจานวนและสัดส่วนที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
แบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
องค์กร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ส่วนที่ 2
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงาน

.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
1.

อายุ

 20 – 30 ปี

 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี

2.

เพศ

 ชาย

 หญิง

3.

ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท

4.
5.

ประเภท
ตาแหน่ง

6.

7.

 51 – 60 ปี
 ปริญญาเอก

 ข้าราชการ
 ลูกจ้างประจา
 พนักงานราชการ
 นายแพทย์
 พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 นักจัดการงานทั่วไป  นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักทรัพยากรบุคคล
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................
ระดับ
 ทรงคุณวุฒิ
 เชี่ยวชาญ  ชานาญการพิเศษ  ชานาญการ
 อาวุโส
 ชานาญงาน  ปฏิบัติการ
 ปฏิบัติงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ต่ากว่า 5 ปี  5 – 10 ปี
 11 – 20 ปี
 มากกว่า 20 ปี

ค
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน
ประเด็นที่ประเมิน

ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
2. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ
ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ มากกว่าการทาธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน
4. ท่านระลึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงาน
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของท่าน
5. หน่วยงานของท่านมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่
ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้แสดงเจตจานงสุจริตที่แน่วแน่ว่า
จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านไม่มีการรับสิ่งของ การอานวยความสะดวก
ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านไม่มีการดาเนินการเรียกรับเงินหรือประโยชน์
จากผู้อื่น
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านไม่มีการใช้อานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านไม่มีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน
5. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์/
ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน
6. หน่วยงานของท่านไม่เคยถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจ
ต่อการกาหนดนโยบาย/ทิศทาง/การดาเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงาน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น เห็น เห็นด้วย
มาก
ด้วย ด้วย
น้อย
ที่สุด มาก น้อย
ที่สุด
4
3
2
1

ง

ประเด็นที่ประเมิน

ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดี
มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ
2. หากท่านพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านจะไม่เพิกเฉย
และพร้อมที่จะดาเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่
ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านที่กระทาการทุจริต ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน และไม่เป็นยอมรับในหน่วยงาน
4. หากเกิดการกระทาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน เรื่องดังกล่าวถือ
เป็นเรื่องทีน่ า่ อับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วนในหน่วยงาน
เสมอ
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านไม่นาวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ
ไปใช้ในการส่วนตัว
6. การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่าน เป็นไปตามกฎ/ระเบียบ
และไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานท่าน
ถูกนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
8. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถ
ยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดัชนีด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
1. กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณา
ความดี ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงานท่าน
เป็นไปตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และไม่มีระบบอุปถัมภ์ หรือใช้เส้นสาย
2. หน่วยงานของท่านมีระบบการธารงรักษาคนดี คนเก่ง
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานอย่างจงรักภักดี
3. หน่วยงานของท่านมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
4. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. หน่วยงานของท่านไม่กระทาการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น เห็น เห็นด้วย
มาก
ด้วย ด้วย
น้อย
ที่สุด มาก น้อย
ที่สุด
4
3
2
1

จ

ประเด็นที่ประเมิน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น เห็น เห็นด้วย
มาก
ด้วย ด้วย
น้อย
ที่สุด มาก น้อย
ที่สุด
4
3
2
1

6. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจาเป็นและเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด
7. ผู้ดารงตาแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านมีการมอบหมาย
งานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
8. ผู้ดารงตาแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านมีการอธิบาย
รายละเอียดของงาน กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนา และร่วมแก้ไข
ปัญหาในงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงาน
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ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

