
ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคณุธรรมและความโปรงใส  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

................................................................................ 
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment  

: ITA)   ในป 2565 เปนการประเมินใน 2 สวน คือ 
1. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนัก 

รอยละ 70) ประเมินจากขอมูลพ้ืนฐาน และมาตรการ OIT เพ่ือปด GAB IIT ในหัวขอท่ีหนวยงานวิเคราะหวาเปนประเด็น
ท่ีตองปรับปรุง  
   2. ประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จากการ
ตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ 
และการแกไขปญหาการทุจริต) คาน้ําหนักรอยละ 30 ซ่ึงเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก ของป 2565 ตองมีรายงานดาน
ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบผล ๓ ปยอนหลัง และ T (Trends) 
แนวโนม ของการดําเนินงานปจจุบัน 3  รอบการประเมิน มาวิเคราะหเพ่ือวิเคราะห GAP เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน  
ระดับท่ี 1 : Assessment 
 1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ 

1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons) โดยใชเปรียบเทียบผล 3 ปยอนหลัง ดังนี้  

 จากตารางเปนการแสดงคะแนนการรับรูฯ IIT ภาพรวมการดําเนินงานหนวยงานตั้งแตป 2562 – 
2564 3 ปยอนหลัง พบวา ตัวชี้วัดการใชงบประมาณมีความถ่ีของระดับคะแนนการรับรูท่ีต่ําท้ัง 3 ป จึงเปนประเด็น 
ท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาเปนลําดับแรก เพ่ือสะทอนเก่ียวกับการรับทราบแผนการใชจายงบประมาณ การใชจาย
งบประมาณท่ีคํานึงถึงความคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว มีการจัดซ้ือจัดจางท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือ
ประโยชนแกผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการสอบถาม ทักทวง 
รองเรียน เก่ียวกับการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 

 

 

 

 
 

  

ป62 ป63 ป64 

5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 

ภาพรวมหนวยงาน 92.98 96.48 81.26 88.72 92.51 90.25 

การปฏิบัติหนาท่ี 97.67 99.37 90.96 95.92 97.11 93.36 

การใชงบประมาณ 91.94 96.89 75.13 * 83.28 * 90.08 87.08 * 

การใชอํานาจ 89.92 * 90.22 * 83.22  87.13 91.04 90.18 

การใชทรัพยสินของราชการ 90.80 94.60 75.51 86.07 87.99 * 91.53 

การแกไขปญหาการทุจริต 
90.91 97.50 75.33 86.41 91.81 89.12 



1.2 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ T (Trends) โดยใชผลประเมินของ 3 รอบการประเมินลาสุด ดังนี้  

   จากตารางขางตน จะเห็นไดวาในรอบการประเมินท่ีผานมาของท้ัง 3 รอบการประเมิน การตอบแบบ 
วัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และ 
การแกไขปญหาการทุจริต) ความถ่ีของระดับคะแนนการรับรูท่ีมาระดับคะแนนต่ําใน 3 รอบการประเมิน ยังเปนตัวชี้วัด
การใชจายงบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับการเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง ในระดับ C (Comparisons)  
 จากขอมูลท้ังในระดับ C และระดับ T ขางตน คณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของ 
องคการ จึงไดรวมกันกําหนดมาตรการ กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน และ
เสนอแนวทางสรางการรับรูตอผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency : IIT) รวมท้ัง
ดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการและการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุผลผลิต ผลลัพธท่ีกําหนด โดยใช 
กลยุทธ PIRAB และสอดคลองกับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency 
Assessment : OIT) ดังนี้  

ตารางแสดงความเช่ือมโยงของสถานการณ/ปญหาดานการใชงบประมาณ และมาตรการการดําเนินงรานที
สอดคลองกับกลยุทธ PIRAB 

 

GAP สถานการณ/ปญหา กิจกรรมการดําเนินงานภายใตแผนฯ  
ป 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

สอดคลองกับ 
กลยุทธ PIRAB 

1. การใช
งบประมาณ 

การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป ข อ ง
หนวยงานอยูในระดับท่ีตองมีการ
พัฒนาตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

- เพ่ิมชองทางการสื่อสารแผนและผลการใช
จายงบประมาณระดับกลุมงานอยางท่ัวถึง 
เชน ไลนกลุม ประชุมกลุมงานประจําเดือน 
เปนตน 

Partnership & 
Advocate 

 การใชงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณท่ีต้ัง
ไว 

 - หนวยงานมีแนวทางในการบริหาร กํากับ
ติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
ท่ีชัดเจน เนนความคุมคา เปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

Regulate and 
Legislate 
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การแก้ไขปัญหาการทจุริต



 

 

2. องคประกอบดานขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ดานความคาดหวัง :  
  ขอมูลขอเสนอแนะตั้งแตป 2562 – 2564 ท่ีปรากฏตามแบบวัดการรับรูคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงานตนเอง พบวาตองการ 
 ๑. ใหมีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสอยางตอเนื่อง 
 ๒. ใหมีการสรางเสริมและตระหนักรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสใหมากข้ึนในองคกร 
 ๓. ใหสรางกระบวนงานท่ีมีความยุติธรรม ไมเห็นแกพวกพองตัวเอง 
 4. ใหดําเนินการในรูปของคณะทํางาน ในกรณี ท่ี มีการจัดซ้ือจัดจางวงเงินท่ีสู ง เพ่ือให เกิด 
ความโปรงใส ตรวจสอบได 
 5. ใหความรูความเขาใจในเรื่องของแผนการใชจายเงินงบประมาณ และมาตรการการใชจาย
งบประมาณของหนวยงาน 
 6. สรางเสริมการตระหนักรูใหมากข้ึนในองคกร เพ่ือใหบุคลากรรับรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติได
ถูกตองท้ังในแงคุณธรรมและกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี 2 : Advocacy... 

GAP สถานการณ/ปญหา มาตรการ/กลไก การดําเนินงาน ป 65 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

สอดคลองกับ 
กลยุทธ PIRAB 

 ความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือ
ประโยชนใหผูประกอบการรายใด
รายหนึ่ง ในการจัดซ้ือจัดจาง/
จัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ
ในหนวยงาน อยูในระดับท่ีตอง
ปรับปรุง แกไข 

- สื่อสารแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง/
แผนการจัดหาพัสดุประจําป กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจาง และระเบียบหลักเกณฑ
ตางๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
- ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ แนวทาง 
การสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือ 
จัดจางกองคลัง และแจงเวียนทุกกลุมงาน
รับทราบ ถือปฏิบัติ 

Advocate 
 
 
 
Regulate and 
Legislate 

 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
สอบถาม  ทั กท ว ง  ร อ ง เ รี ยน  
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณ ยังไมครอบคลุมบ
บุคลากรทุกระดับอย าง ท่ัว ถึง 
โดยเฉพาะผูท่ีไมไดรับผิดชอบดาน
การใชจายงบประมาณโดยตรง 

- เปดโอกาสในการมีสวนรวม โดยเนนการ
สื่อสารระดับกลุมงาน เก่ียวกับการใชจาย
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม  

Advocate 
 



 
ระดับท่ี 2 : Advocacy  
 จากระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรูฯ ท่ียังมีต่ํา จึงกําหนดใหมีนโยบายใหเพ่ิมการรับรูภายในท่ีมีตอ
หนวยงานตนเอง ขับเคลื่อนผานมาตรการ ดังตอไปนี้  

1. มาตรการ  
กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้  

 
2. ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  

กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง  
ช่ือประเด็นความรู - การสื่อสารภายในองคกร 

- แนวทางการบริหารงบประมาณ 
- แนวทางการเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง 
- การสรางการมีสวนรวมในองคการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

เหตุผลการนําประเด็น
ความรูมาใช  

เพ่ือใหมีบุคลากรในหนวยงานมีความรูและเขาใจบริบทของงานในหนวยงานตนเอง และ
ทราบแนวปฏิบัติ กติกาท่ีใชในหนวยงาน  

กลุมเปาหมาย  บุคลากรในหนวยงานกองคลัง  
 
 
 

ระดับท่ี 3... 
 
 

ช่ือมาตรการ การสรางการมีสวนรวมในองคการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักการและเหตุผล 1. เพ่ือยกระดับการรับรูและเขาใจในเรื่องของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน ในตัวชี้วัดดาน IIT เรื่องการใชงบประมาณ 
2. เพ่ือใหหนวยงานมีแนวทางการบริหาร กํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
ท่ีชัดเจน เนนความคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
3. เพ่ือสื่อสารแผน/ผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป ระเบียบหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับ 
การจัดซ้ือจัดจาง ใหเกิดการรับรูในหนวยงานมากข้ึน 

PIRAB GAP 
P การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณ ยังไมท่ัวถึง 
R สรางการรับรูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเรงรัด ติดตาม การใชจายงบประมาณ 

และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของการจัดซ้ือจัดจาง 
A เพ่ิมชองทางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ และสรางการรับรูของบุคลากร

ในหนวยงานเก่ียวกับแผน/ผลการจัดซ้ือจัดจางในหนวยงาน รวมท้ังเปดโอกาสในการมี
สวนรวมเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนา 
1 เพ่ือการสรางการมีสวนรวมในองคการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 



ระดับท่ี 3 : Management and Governance 
กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้  

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
1. กําหนดมาตรการ กลไก การ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส 

คร้ัง 1 
 

พ.ย. 64 พ.ย. 64  

2. เพ่ิมชองทางการสื่อสารแผนและ
ผลการใชจายงบประมาณระดับกลุม
งาน เชน ไลนกลุม ประชุมกลุมงาน
ประจําเดือน 

ชองทาง 2 ธ.ค. 64 ธ.ค. 64  

3. สื่อสารแผนและผลการจัดซือ้จัดจาง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง และระเบียบ
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง 

คร้ัง 1 ธ.ค. 64 ธ.ค. 64  

4. จัดประชุมการแลกเปลีย่นเรียนรู
เก่ียวกับการใชจายเงินงบประมาณใน
โครงการ/กิจกรรม และเปดโอกาสใหมี
สวนรวมในการสอบถามในการใช
จายเงินงบประมาณ 

คร้ัง 1 ม.ค. 65 ก.พ. 65  

 


