
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  
  คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมวิเคราะห ทบทวนสถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน เพ่ือวิเคราะหหาชองวาง (GAP) จากคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 1 ประเด็น 
ในรอบ 5 เดือนแรกเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2565 เพ่ือวิเคราะหหา GAP 1 ประเด็น เพ่ือนํามาพัฒนา/
ปรับปรุงในรอบ 5 เดือนหลัง (ดาวนโหลด) 
ระดับท่ี 1 : Assessment 
 1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ 

1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินงานปจจุบัน 

ตารางที่ 1 ผลผลิตและผลลัพธระดับ le (Level)  ผลคะแนนรอบ 5 เดือนแรก 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด คะแนนท่ีได (รอยละ) 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 99.58 

2 การใชงบประมาณ 97.80 
3 การใชอํานาจ 96.82 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 97.03 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 97.60 
 ภาพรวมของหนวยงาน 97.87 

จากตารางขางตน พบวา ผลผลิต/ผลลัพธการดําเนินงาน ระดับ Le (Level) ผลการดําเนินงานของกองคลัง  
มีระดับคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน (IIT) ภาพรวมของหนวยงาน รอยละ 97.87 ผานเกณฑ 
การใหคะแนนเปาหมายรวมในป 2565 รอบ 5 เดือนแรก ท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 95  โดยตัวชี้วัด IIT  
ท้ัง 5 ตัวชี้วัดมีผลคะแนนผานตามเปาหมายคือไดคะแนนเกินกวารอยละ 95 หากนําผลคะแนนท้ังหมดมาจัดเรียง 
ตัวชี้วัดท่ีมีผลคะแนนการรับรูนอยท่ีสุด ใน 2 อันดับแรก คือ 1) การใชอํานาจ และ 2) การใชทรัพยสินของราชการ  

จากขอมูลผลคะแนนการรับรูผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ในภาพรวมของหนวยงานผานเกณฑ 
การใหคะแนนในรอบ 5 เดือนแรก และทุกตัวชี้วัดผานเปาหมายรอยละ 95 ดังนั้น คณะทํางานฯ ไดนําขอมูลผลผลิต
และผลลัพธการดําเนินงาน การเปรียบเทียบ T (Trends) 3 ปยอนหลัง (ป 2562 – 2565) ของ 6 รอบการประเมิน 
เพ่ือวิเคราะหหาชองวาง (GAP) ท่ีจะพิจารณาคัดเลือก 1 ประเด็น เพ่ือนํามาพัฒนา/ปรับปรุงในรอบ 5 เดือนหลัง  
ใหสอดคลองกับ GAP ของหนวยงานและภาพของกรมฯ เพ่ือเปนการยกระดับคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ของหนวยงาน (IIT) และสงผลตอระดับคะแนนการรับรูในภาพรวมของกรมอนามัยตอไป 

 

ตารางที่ 2... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207160/file_download/40689d67b3824b171731d4078c0a6432.pdf
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ตารางที่ 2 ผลผลิตและผลลัพธ การเปรียบเทียบ T (Trends) คะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสีย 3 ปยอนหลัง  
(6 รอบการประเมิน) 

 
 

จากตาราง 2 ขางตน พบวา คะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน  IIT ในรอบ 3 ปยอนหลัง 
2562 - 2565  (6 รอบการประเมิน) พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) นอยท่ีสุด 3 
ตัวชี้วัด ใน 6 รอบการประเมิน) คือ 

1. ตัวชี้วัด การใชจายงบประมาณ 
2. ตัวชี้วัด การใชทรัพยสินของราชการ 
3. ตัวชี้วัด การใชอํานาจ  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ T (Trends) 3 ปยอนหลัง (6 รอบการประเมิน)  

 
  จากขอมูลท้ังในระดับ Le (Level)  และการเปรียบเทียบ T (Trends) ขางตน คณะทํางานวิเคราะห 
ขอมูลแลว เห็นวาคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ท่ีมีความถ่ีของการไดคะแนนการรับรูฯ นอยท่ีสุด 
คือ 1) การใชงบประมาณ และ 2) ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ซ่ึงท้ัง 2 ตัวชี้วัดมีระดับคะแนนท่ีสอดคลองกับ
คะแนนภาพกรมฯ ยังไมผานเกณฑการใหคะแนนภาพรวมของกรมฯ ดวย จึงมีมติคัดเลือกประเด็น GAP การใช
ทรัพยสินของราชการ ในรอบ 5 เดือนหลัง เนื่องจากกองคลังไดจัดทํา ประเด็น (GAP) เรื่องการใชจายงบประมาณ 
ไปแลว ในรอบ 5 เดอืนแรก และรวมกันกําหนดมาตรการ กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
 
 

ของหนวยงาน... 

ป 62 ป 65

รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก

ภาพรวมของหนวยงาน 96.48 81.26 88.72 92.51 90.25 97.87

การปฏิบัติหนาที่ 99.37 90.96 95.92 97.11 93.36 99.58

การใชงบประมาณ 96.89 75.13* 83.28* 90.08 87.08* 97.8

การใชอํานาจ 90.22* 83.22 87.13 91.04 90.18 96.82*

การใชทรัพยสินของราชการ 94.60* 75.51 86.07* 87.99* 91.53 97.03*

การแกไขปญหาการทุจริต 97.5 75.33* 86.41 91.81 89.12* 97.6

ป 63 ป 64
ตัวชี้วัด IIT
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ของหนวยงาน และเสนอแนวทางสรางการรับรูตอผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : 
IIT) รวมท้ังดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการและการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุผลผลิต ผลลัพธท่ีกําหนด 
โดยใชกลยุทธ PIRAB และสอดคลองกับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity & 
Transparency Assessment : OIT) ดังนี้  

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของสถานการณ/ปญหาดานการใชทรัพยสินของราชการ และมาตรการการดําเนินงานท่ี
สอดคลองกับกลยุทธ PIRAB 

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

สอดคลองกับ 
กลยุทธ PIRAB 

1. การใช
ทรัพยสินของ
ราชการ 

จากการตอบแบบสอบถามความ
เขาใจคําถามของตัวชี้วัดการใช
ทรัพยสินของราชการ บุคลากรใน
หนวยงานสวนใหญทราบวา มี
ระเบียบเรื่องการยืมทรัพยสินของ
ราชการในหนวยงาน แตยังไมเห็น
วิธีการข้ันตอนลักษณะของภาพ 
(แผนผัง) เพ่ือสรางความเขาใจ
แ ล ะ รั บ รู ท่ี ต ร ง กั น ภ า ย ใ น
หน วยงานกองคลั ง  เป นภาพ 
Infographic เ นื่ อ ง จ า ก ดู แ ล ว
เขาใจงายในเวลาอันรวดเร็วและ
ชัด เจน  สามารถสื่ อ ให เ ข า ใจ
ความหมายของขอมูลไดโดยไม
จําเปนตองขยายความเขาใจอีก 
และนํ า ไ ป เ ผ ยแพร ไ ด ง า ย ใ น
หนวยงาน 

กลุมพัสดุ กองคลัง ดําเนินการ 
1)  จัดทํามาตรการข้ันตอนการใช 
ทรัพยสินของราชการ เชน คอมพิวเตอร
พกพา เครื่อง Projector เปนตน แนวทา
การยื ม  กา ร คืน  ร วม ไป ถึ ง กํ าหนด
หลักเกณฑ บทลงโทษตางๆ ของการ
ละเลย การดูแลและรับผิดชอบในการใช
ทรัพยสินของราชการ และเผยแพรบน 
เว็บไซตหลักของหนวยงาน และ Line 
กลุมกองคลัง   
2) ประชาสัมพันธมาตรการข้ันตอนการ
ใชทรัพยสินผานชองทางการสื่อสาร เชน 
LINE กองคลัง และในการประชุมติดตาม
ผลการดําเนินงานประจําเดือน  

Partner/ 
Advocate 
 

 การ รั บ รู แน วทา งปฏิ บั ติ ขอ ง
ผูรับบริการ/ผูมาติดตอ ขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ เปน
ประเด็นตองพัฒนาใหดีข้ึน 

 - หนวยงานมีแนวทางปฏิบัติในการใช
ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง  
 - หนวยงานมีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ   

Regulate and 
Legislate 

 

2. องคประกอบดานขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย ในรอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565)  
  ตองการใหหนวยงานเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามกรณีมีขอสงสัยในการ
ดําเนินงานของกองไดตลอดเวลา ในความหมายคือตองการใหมีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
หนวยงานอยางตอเน่ือง 

 

 

GAP… 
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GAP 
  จากการ Assessment พบวา จากขอมูลท้ังในระดับ Le (Level) และการเปรียบเทียบ T (Trends) 

ขางตน คณะทํางานวิเคราะหขอมูลแลว เห็นวาคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ท่ีมีความถ่ีของการ
ไดคะแนนการรับรูฯ นอยท่ีสุด คือ 1) การใชงบประมาณ และ 2) ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ซ่ึงท้ัง  
2 ตัวชี้วัดมีระดับคะแนนท่ีสอดคลองกับคะแนนภาพกรมฯ ยังไมผานเกณฑการใหคะแนนภาพรวมของกรมฯ ดวย  
จึงมีมติคัดเลือกประเด็น GAP การใชทรัพยสินของราชการ ในรอบ 5 เดือนหลัง GAP ท่ีพบ สรุปไดดังนี้ 

1. การเขาถึง การเขาใจ วิธีการ และข้ันตอนการยืมทรัพยสินของหนวยงานยังเปนเพียงขอมูลในเชิงของ
ระเบียบ ยังไมมีแผนผังหรือภาพ Infographic ใหบุคลากรในหนวยงานเขาใจไดงายและชัดเจนข้ึน   

2. การประชาสัมพันธมาตรการการใชทรัพยสินของราชการ ยังมีไมเพียงพอในหนวยงาน 
ระดับท่ี 2 : Advocacy  
 จากระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรูฯ ท่ียังระดับคะแนนการรับรูภายในหนวยงาน ท่ีนอยกวาตัวชี้วัด
อ่ืนดาน (IIT) จึงกําหนดใหมีนโยบายใหเพ่ิมการรับรูภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ขับเคลื่อนผานมาตรการ ดังตอไปนี้  

1. มาตรการ  
กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้  

ช่ือมาตรการ การสรางการมีสวนรวมในองคการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักการและเหตุผล 1.เพ่ือยกระดับการรับรูและเขาใจในเรื่องของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน ในตัวชี้วัดดาน IIT เรื่องการใชทรัพยสินของราชการ 
PIRAB GAP 

P การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณ ยังไมท่ัวถึง 
A การสื่อสารเก่ียวกับภารกิจงานในองคการยังไมท่ัวถึง บุคลากร มีความเขาใจคําถามใน

แตละขอคําถามของตัวชี้วัด แตยังเห็นไมภาพท่ีชัดเจนในสิ่งท่ีมีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีใน
หนวยงาน 

R สื่อสารระเบียบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการยืมทรัพยสินใหคนในหนวยงานรับรู
และปฏิบัติไดถูกตอง 

แนวทางการพัฒนา 
1 
 

จัดทํามาตรการข้ันตอนการใชทรัพยสินของราชการ เชน คอมพิวเตอรพกพา  
เครื่อง Projector เปนตน แนวทาการยืม การคืน รวมไปถึงกําหนดหลักเกณฑ 
บทลงโทษตางๆ ของการละเลย การดูแลและรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของราชการ 
และเผยแพรบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน และ Line กลุมกองคลัง   

2 ประชาสัมพันธมาตรการข้ันตอนการใชทรัพยสินผานชองทางการสื่อสาร เชน  
LINE กองคลัง และในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือน 

 

 
 
 
 

 
2.ประเด็น... 

 



2. ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  
กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง  
ช่ือประเด็นความรู - การสื่อสารภายในองคกร 

- การสรางการมีสวนรวมในองคการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
เหตุผลการนําประเด็น
ความรูมาใช  

เพ่ือใหมีบุคลากรในหนวยงานมีความรูและเขาใจบริบทของงานในหนวยงานตนเอง และทราบ
แนวปฏิบัติ กติกาท่ีใชในหนวยงาน  

กลุมเปาหมาย  บุคลากรในหนวยงานกองคลัง  
 
ระดับท่ี 3 : Management and Governance 
กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้  

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
1. ประชุมทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานของรอบ 5 เดือนแรก  

คร้ัง 1 1 มี.ค. 65 31 มี.ค.65  

2. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห GAP 
 

ฉบับ 1 1 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65  

3. จัดทํามาตรการข้ันตอนการใช 
ทรัพยสินของราชการ  

เร่ือง 1 1 พ.ค. 65 15 พ.ค. 65  

4. ประชาสัมพันธมาตรการข้ันตอน
การใชทรัพยสินผานชองทางการ
สื่อสาร 

คร้ัง 1 15 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65  

5. สํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ
ราชการ 

คร้ัง 1 1 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 65  

6. จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรใหบุคลากรในหนวยงานมี
ทัศนคติ/คานิยม สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

คร้ัง 1 15 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65  

 


