ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
................................................................................
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) เปนการประเมินผลจากการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใช
อํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) ซึ่งเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก ของป 2564 ตองมี
รายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T (Trends) แนวโนมและ
ระดับ Le (Level) ของการดําเนินงานปจจุบัน มาวิเคราะหเพื่อวิเคราะห GAP เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดังนี้
ระดับที่ 1 : Assessment
1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ
1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons) โดยใชเปรียบเทียบกับสายงานสนับสนุนดวยกัน
ซึ่งมี 8 หนวยงาน ดังนี้

จากตารางจะเห็นไดวาเมื่อเปรียบกับหนวยงานสายสนับสนุน คือกองการเจาหนาที่ ซึ่งมีบุคลากร
ใกลเคียงกับกองคลังมีระดับการรับรูเรื่องการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของป 2563 พบวา มีผลการ
ประเมินการรับรูที่ใกลเคียงกัน
1.2 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ T (Trends) โดยใชผลประเมินของ 3 รอบการประเมิน ดังนี้

จากตารางขางตน จะเห็นไดวาในรอบการประเมินที่ผานมาของทั้ง 3 รอบการประเมิน การตอบแบบ
วัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และ
การแกไขปญหาการทุจริต) ผลคะแนนรวมของรอบ 6 เดือนของป 2563 ยังมีระดับการรับรูต่ํากวาเปาหมายใน
ป 2564 ภาพรวมการรั บรูรอยละ 81.26 และผลประเมินการรับรู ทุกตัวมีคะแนนต่ํากวาเปาหมายของป
2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

3. ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ le (Level) ของผลประเมินดาน IIT มีดังนี้

จากตารางระดับ Le มีคะแนนรวมรอยละ 88.72 ถือวาผานเปาหมายรวมในป 2564 รอบ 5 เดือน
แรก ซึ่งกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 85 และตัวชี้วัดทีย่ ังมีคะแนนยังต่ํากวาเปาหมายในรอบ 5 เดือนแรกคือ
การรับรูเรื่องการใชงบประมาณ ในหัวขอคําถามเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ การใชจายงบประมาณ
การจัดจัดซื้อจัดจาง การมีสวนรวมในการตรวจสอบ การทักทวง การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และการ
รองเรี ยน จึงอาจจะทําใหความเข าใจในเรื่องดังกลาวไมครอบคลุมทุ กคนในองคกร เมื่ อพิจารณาไปถึงข อ
คําถามย อย ก็ ยังมี หลายขอในแต ล ะตั ว ชี้วัดที่ยังมีคะแนนต่ํากวารอยละ 85 คือเรื่องการใชทรัพยสิน ของ
ราชการ และการแก ไขป ญ หาการทุ จ ริ ต จึ งพิจ ารณาดํ าเนิ น การในสว นที่มีก ารรั บ รูต่ํ า คื อการรั บ รู เรื่อ ง
การใช ง บประมาณเป น ลํ า ดั บ แรกตามแผนปฏิ บั ติ ก าร การดํ า เนิ น งานคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสฯ
https://finance.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7030
2. องคประกอบดานขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานความคาดหวัง :
ขอมูลขอเสนอแนะในรอบ 6 เดือนหลัง ของป 2563 ที่ปรากฏตามแบบวัดการรับรูคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานตนเอง พบวาตองการ
1. ใหมีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสอยางตอเนื่อง
2. ใหมีการสรางเสริมและตระหนักรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสใหมากขึ้นในองคกร
เพื่อใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองในแงคุณธรรม แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
GAP

จากการ Assessment พบวา ผลประเมินตามแบบวัดการรับรูฯ ในรอบที่ผานมา ยังมีผลคะแนนต่ํา
กวาเปาหมายในบางตัวชี้วัด คือตัวชี้วัด เรื่องการใชงบประมาณ เนื่องจาก
1. การรับรูของบุคลากรที่มีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณยังไมทั่วถึง
2. บุคลากร มีความเขาใจคําถามในแตละขอไมเหมือนกัน
3. ภารกิจงาน หรือลักษณะงานที่ตางทําใหการรับรูของบุคลากรในองคการไมเทากัน

ระดับที่ 2 : Advocacy
จากระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรูฯ ที่ยังมีต่ํา จึงกําหนดใหมีนโยบายใหเพิ่มการรับรูภายในที่มีตอ
หนวยงานตนเอง ขับเคลื่อนผานมาตรการ ดังตอไปนี้
1. มาตรการ
กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้
ชื่อมาตรการ
การสรางการมีสวนรวมในองคการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักการและเหตุผล
เพื่อยกระดับการรับรูและเขาใจในเรื่องของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
PIRAB
P
A
B
แนวทางการพัฒนา
1

ของหนวยงาน ในตัวชี้วัดดาน IIT เรื่องการใชงบประมาณ
GAP
การรับรูของบุคลากรที่มีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณ ยังไมทั่วถึง
การสื่อสารเกี่ยวกับภารกิจงานในองคการยังไมทั่วถึง
บุคลากร มีความเขาใจคําถามในแตละขอไมเหมือนกัน

จัดกิจกรรมลงกลุมงานเพื่อสรางความรูความเขาใจในประเด็นคําถามของตัวชี้วัด เรื่อง
การใชงบประมาณ ตามแบบวัดการรับรูฯ

2. ประเด็นความรูที่ใหผูรับบริการ
กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูที่ใหกับผูรับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง
ชื่อประเด็นความรู
- การสื่อสารภายในองคกร
- การสรางการมีสวนรวมในองคการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การจัดซื้อจัดจางตาม มาตรา 8 แหง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เหตุ ผ ลการนํ า ประเด็ น เพื่อใหมีบุคลากรในหนวยงานมีความรูและเขาใจบริบทของงานในหนวยงานตนเอง และ
ความรูมาใช
ทราบแนวปฏิบัติ กติกาที่ใชในหนวยงาน
กลุมเปาหมาย
บุคลากรในหนวยงานกองคลัง
ระดับที่ 3 : Management and Governance

กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้
ชื่อกิจกรรม
หนวยนับ
เปาหมาย
1. การสื่อสารความเขาใจคําถามของ ครั้ง/60 คน
1
แบบวัดการรับรูฯ ในหนวยงาน
2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูใน
ครั้ง
1
หนวยงาน
- เกี่ยวกับแผนงบประมาณ
- เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จางในหนวยงาน
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
โครงการ
1
จัดทํา TOR ที่ดี การบริหารสัญญา
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

วันเริ่มตน
1 ก.พ.64

วันสิ้นสุด
8 ก.พ.64

10 ก.พ.64

15 ก.พ.64

28 ต.ค.63

30 ต.ค.63

ผลการขับเคลื่อน

