
เอกสารสรุปประเด็น 
ความรูแก C/SH เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน กองคลัง 

หลักการและเหตผุล 
 การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน Integrity and Transparency Assessment 
: ITA กรมอนามัยเปนตัวชี้วัดท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ประเมินหนวยงานราชการในระดับกรม และกองคลังภายใตสังกัด 
กรมอนามัย ไดดําเนินการในรูปของตัวชี้วัดตามคํารับรองผลการปฏิบัติราชการ เปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีกองคลังรับผิดชอบ 
ในป 256๕ การดําเนินงานของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ นั้น จะเปนการประเมินการเปดเผยขอมูล
สาธารณะบนเว็บไซตของหนอยงานตามเกณฑ OIT คาน้ําหนักรอยละ 70 และการประเมินระดับการรับรู 
การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT คาน้ําหนักรอยละ 30 เพ่ือยกระดับการรับรู 
และเขาใจในเรื่องของคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน โดยประเมินคะแนนจากแบบวัดการรับรูภายใน
หนวยงานตนเอง ดวยตัวชี้วัดภายใน IIT 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ  
การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต ซ่ึงจากผลประเมินท่ีผานมา ท้ังการเปรียบเทียบกับ 
การเปรียบเทียบผล ๓ ปยอนหลัง และแนวโนมระดับคะแนนท่ีผานมาของ 3 รอบการประเมิน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรุปแนวทางการดําเนนิงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในป 256๕ 
2. เพื่อสื่อสารมาตรการ กิจกรรมที่จะดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการในรอบ 5 เดือนแรก  
3. เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับรูขอมูลที่สําคัญและจําเปน ภายในหนวยงานตนเอง   

วิธีการดําเนินงาน 
1. ประชุมวิเคราะหสถานการณ  GAP และแผนดาํเนินงาน 
2. เสนอความเห็นชอบ/อนุมัติแผนปฏิบัติการ การดาํเนินงานคุณธรรมฯ ในรอบ 5 เดือนแรก 
3. เผยแพรมาตรการ และประเดน็ความรู ตาม PIRAB ที่กําหนด 
4. กําหนดการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อน (สรุปประเด็นความรู) ใหกับบคุลากรในหนวยงาน  
5. ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
6. สรุปผลการดําเนนิงาน 
7. จัดประชุมเสนอผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัด 
8. สรุปผลและจัดสงรายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

ระยะการประเมินผล :  

1. เปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน และตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรูภายในหนวยงานตนเอง  
รอบแรก ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2565 

2. เปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน และตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรูภายในหนวยงานตนเอง  
รอบสอง ตั้งแตเดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

สถานการณ… 



สถานการณคะแนนการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

- ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons) โดยใชเปรียบเทียบผล 3 ปยอนหลงั 

 
 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 

- ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ T (Trends) โดยใชผลประเมินของ 3 รอบการประเมินลาสุด ดังนี ้

  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)  

  

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 
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 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  
แผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี ้

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
จายเงิน งบประมาณ 

คร้ัง 1 ม.ค. 65 ก.พ. 65  

 


