
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคณุธรรมและความโปรงใส  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
................................................................................ 

การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment  
: ITA)   เปนการประเมินผลจากการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใช
อํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) ซ่ึงเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก ของป 2564 ตองมี
รายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T (Trends) แนวโนมและ
ระดับ Le (Level) ของการดําเนินงานปจจุบัน มาวิเคราะหเพ่ือวิเคราะห GAP เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ดังนี้  
ระดับท่ี 1 : Assessment 
 1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ 

1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons) โดยใชเปรียบเทียบกับสายงานสนับสนุนดวยกัน 
ซึ่งมี 8 หนวยงาน ดังนี้  

 

  จากตารางจะเห็นไดวาเม่ือเปรียบกับหนวยงานสายสนับสนุน คือกองการเจาหนาท่ี ซ่ึงมีบุคลากร
ใกลเคียงกับกองคลังมีระดับการรับรูเรื่องการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของป 2563 พบวา มีผลการ
ประเมินการรับรูท่ีใกลเคียงกัน 
 

1.2 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ T (Trends) โดยใชผลประเมินของ 3 รอบการประเมิน ดังนี้  

 

   จากตารางขางตน จะเห็นไดวาในรอบการประเมินท่ีผานมาของท้ัง 3 รอบการประเมิน การตอบแบบ
วัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และ
การแกไขปญหาการทุจริต) ผลคะแนนรวมของรอบ 6 เดือนของป 2563 ยังมีระดับการรับรูต่ํากวาเปาหมายใน
ป 2564 ภาพรวมการรับรูรอยละ 81.26 และผลประเมินการรับรูทุกตัวมีคะแนนตํ่ากวาเปาหมายของป 
2564 (รอบ 5 เดือนแรก) 



  3. ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ le (Level)  ของผลประเมินดาน IIT มีดังนี ้

 

จากตารางระดับ Le มีคะแนนรวมรอยละ 88.72 ถือวาผานเปาหมายรวมในป 2564 รอบ 5 เดือน
แรก ซ่ึงกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 85 และตัวชี้วัดท่ียังมีคะแนนยังตํ่ากวาเปาหมายในรอบ 5 เดือนแรกคือ
การรับรูเรื่องการใชงบประมาณ ในหัวขอคําถามเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ การใชจายงบประมาณ 
การจัดจัดซ้ือจัดจาง การมีสวนรวมในการตรวจสอบ การทักทวง การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และการ
รองเรียน  จึงอาจจะทําใหความเขาใจในเรื่องดังกลาวไมครอบคลุมทุกคนในองคกร เม่ือพิจารณาไปถึงขอ
คําถามยอย ก็ยังมีหลายขอในแตละตัวชี้วัดท่ียังมีคะแนนตํ่ากวารอยละ 85 คือเรื่องการใชทรัพยสินของ
ราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต จึงพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีมีการรับรูต่ํา คือการรับรู เรื่อง  
การใชงบประมาณเปนลําดับแรกตามแผนปฏิบัติการ การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7030 

2. องคประกอบดานขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ดานความคาดหวัง :  
  ขอมูลขอเสนอแนะในรอบ 6 เดือนหลัง ของป 2563 ท่ีปรากฏตามแบบวัดการรับรูคุณธรรมและ 
ความโปรงใสของหนวยงานตนเอง พบวาตองการ 

1. ใหมีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสอยางตอเนื่อง 
2. ใหมีการสรางเสริมและตระหนักรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสใหมากข้ึนในองคกร  

เพ่ือใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองในแงคุณธรรม แนวปฏิบัติ และกฎหมาย 

GAP 
  จากการ Assessment พบวา ผลประเมินตามแบบวัดการรับรูฯ ในรอบท่ีผานมา ยังมีผลคะแนนต่ํา

กวาเปาหมายในบางตัวชี้วัด คือตัวชี้วัด เรื่องการใชงบประมาณ เนื่องจาก 
1. การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณยังไมท่ัวถึง 
2. บุคลากร มีความเขาใจคําถามในแตละขอไมเหมือนกัน 
3. ภารกิจงาน หรือลักษณะงานท่ีตางทําใหการรับรูของบุคลากรในองคการไมเทากัน 

 

 

 

 



ระดับท่ี 2 : Advocacy  
 จากระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรูฯ ท่ียังมีต่ํา จึงกําหนดใหมีนโยบายใหเพ่ิมการรับรูภายในท่ีมีตอ
หนวยงานตนเอง ขับเคลื่อนผานมาตรการ ดังตอไปนี้  

1. มาตรการ  
กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้  

ช่ือมาตรการ การสรางการมีสวนรวมในองคการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักการและเหตุผล เพ่ือยกระดับการรับรูและเขาใจในเรื่องของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน ในตัวชี้วัดดาน IIT เรื่องการใชงบประมาณ 
PIRAB GAP 

P การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณ ยังไมท่ัวถึง 
A การสื่อสารเก่ียวกับภารกิจงานในองคการยังไมท่ัวถึง 
B บุคลากร มีความเขาใจคําถามในแตละขอไมเหมือนกัน 

แนวทางการพัฒนา 
1 จัดกิจกรรมลงกลุมงานเพ่ือสรางความรูความเขาใจในประเด็นคําถามของตัวชี้วัด เรื่อง 

การใชงบประมาณ ตามแบบวัดการรับรูฯ  
 

2. ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  
กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง  
ช่ือประเด็นความรู - การสื่อสารภายในองคกร 

- การสรางการมีสวนรวมในองคการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- การจัดซ้ือจัดจางตาม มาตรา 8 แหง พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เหตุผลการนําประเด็น
ความรูมาใช  

เพ่ือใหมีบุคลากรในหนวยงานมีความรูและเขาใจบริบทของงานในหนวยงานตนเอง และ
ทราบแนวปฏิบัติ กติกาท่ีใชในหนวยงาน  

กลุมเปาหมาย  บุคลากรในหนวยงานกองคลัง  
 
ระดับท่ี 3 : Management and Governance 
กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้  

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
1. การสื่อสารความเขาใจคําถามของ
แบบวัดการรับรูฯ ในหนวยงาน  

คร้ัง/60 คน 1 1 ก.พ.64 8 ก.พ.64  

2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูใน
หนวยงาน 
  - เก่ียวกับแผนงบประมาณ 
  - เก่ียวกับการจัดซื้อ/จางในหนวยงาน 

คร้ัง 1 10 ก.พ.64 15 ก.พ.64  

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทํา TOR ที่ดี การบริหารสัญญา 
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  

โครงการ 1 28 ต.ค.63 30 ต.ค.63  

 


