
  

 

 

 
 

 

การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1.การประเมินแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ทั้ง 5 ด้านตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต      

       

 
 

แผนภูมแิสดงผลคะแนนเปรียบเทียบภาพรวมระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในของกองแผนงาน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) 

ที่มา : ผลคะแนนประเมินการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกองการเจ้าหน้าท่ี 

จากแผนภูมิแสดงผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรม                 
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน เปรียบเทียบคะแนนภาพรวมย้อนหลัง                       
3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2563 – 2565 พบว่าภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อจ าแนกผลคะแนน
เปรียบเทียบรายตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการและตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)                     
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานวิ เคราะห์ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส                                           
ของหน่วยงานเพ่ือวิเคราะห์ Gap ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)                                                               

 
 
 

ภาพรวม
การปฏบิตัิ

หนา้ที่
การใช ้

งบประมาณ
การใชอ้ านาจ

การใชท้รพัยส์นิ

ของราชการ

การแกไ้ข

ปัญหาการ

ทจุรติ

ปี 2563 (6 เดอืนแรก) 83.94 87.79 78.24 88.05 81.86 81.99

ปี 2563 (6 เดอืนหลงั) 88.18 92.66 84.32 90.20 84.23 86.09

ปี 2564 (5 เดอืนแรก) 89.91 93.15 86.49 89.70 87.16 89.92

ปี 2564 (5 เดอืนหลงั) 88.90 90.53 87.88 89.14 91.45 86.28

ปี 2565 (5 เดอืนแรก) 93.15 97.30 89.86 92.91 92.34 92.17

ปี 2565 (5 เดอืนหลงั) 97.30 98.63 96.10 97.06 95.71 98.35
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2.รายงานผลการวิเคราะห ์Gap ปัญหาการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส  
ของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 



  

แผนภูมแิสดงผลคะแนนภาพรวมระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
ของกองแผนงาน เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) และปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
(5 เดือนหลัง) 

 
 

 
  ที่มา : ผลคะแนนประเมินการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกองการเจ้าหน้าท่ี 

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ภาพรวมของกองแผนงาน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) มีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 93.15 
และ(รอบ 5 เดือนหลัง) มีคะแนนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 97.30 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากองแผนงาน         
มีแนวโน้มด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสที่เพ่ิมมากขึ้น เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แยกตามรายตัวชี้วัด พบว่า คะแนนตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนมากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติ
หน้าที่และตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในปีงบประมาณ            
พ.ศ.2566 คณะท างานตัวชี้วัด 2.1 ได้พิจารณาประเด็นปัญหาจากด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ                      
มีการทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือปรับปรุง พัฒนาด้านการรับรู้ของบุคลากรกองแผนงานในด้านการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ให้เพ่ิมมากขึ้นและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้บรรลุเป้าหมายตามที่กรม
อนามัยก าหนด 

 
       2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน               
ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การท างาน โดยคณะท างานได้รวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และจัดท าทะเบียน
ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ลงข้อมูลในระบบ doc  
 
 
 
 

ภาพรวม
การปฏิบัติ

หน้าที่
การใช้

งบประมาณ
การใช้อ านาจ

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

ปี 2565 (5 เดือนแรก) 93.15 23.35 16.18 16.72 16.62 20.28

ปี 2565 (5 เดือนหลัง) 97.30 23.67 17.30 17.47 17.23 21.64

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00



  

3. แบบตรวจการ เปิด เผยข้ อมูลต่ อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน โดยด้านข้อมูลพ้ืนฐาน      
ทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ข้อมูล
การติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A Social Network แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 กองแผนงานได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์  
กองแผนงาน หน้าการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสและด าเนินการเผยแพร่มาตรการ OIT ได้ครบถ้วน             
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเพ่ิมเติมข้อมูลด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1  
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa-planning 
 

แผนภูมิที่ 1 : แสดงผลคะแนนการประเมินภาพรวมระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)  
 

 
 

ผลคะแนนการประเมินภาพรวมระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสผู้มีส่วน       
ได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) ภาพรวมคะแนน 97.30         
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน ทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าคะแนน 23.67 ตัวชี้วัด         
ด้านการใช้งบประมาณ มีค่าคะแนน 17.30 ตัวชี้วัดด้านการใช้อ านาจ มีค่าคะแนน 17.47 ตัวชี้วัดด้านการใช้
ทรัพย์สินของราชการ มีค่าคะแนน 17.23  ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนน 21.64  คะแนน
ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนมากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ 23.67 และตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนน           
น้อยที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 17.23 จึงต้องมีการทบทวน 
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือปรับปรุง พัฒนาด้านการรับรู้ของบุคลากรกองแผนงานในด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ     
ให้เพ่ิมมากข้ึนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด        

ภาพรวม การปฏิบัติหน้าที่
การใช้

งบประมาณ
การใช้อ านาจ

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

ปี 2565 (5 เดือนหลัง) 97.30 23.67 17.30 17.47 17.23 21.64
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ภาพรวม การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต



  

 
ตารางท่ี 1 : แสดงการวิเคราะห์ Gap ผลคะแนนการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสียภายในของกองแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบรอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง
ประเด็นตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 
 

 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 

 

ปี 2565 
(รอบ 5 เดือนแรก) 

 

ปี 2565 
(รอบ 5 เดือนหลัง) 

คะแนนภาพรวม 92.34 95.71 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน 
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 

88.51 
 

91.18 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มี การเอาทรัพยส์ินของราชการไป  
เป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

95.95 
 

97.79 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร             
ในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

93.24 97.06 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่ม ีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้  
โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน 

97.97 97.79 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

88.51 94.12 

หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของ
ราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

89.86 96.32 

 

 
จากตารางแสดงการวิเคราะห์ Gap ผลคะแนนการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส              

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน                   
ทางราชการ มีเป็นประเด็นที่ต้องหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาโดยใช้มาตรการและก าหนดกิจกรรม         
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
  1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์
ปัญหาการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน  

 ก าหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนด าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

 ก าหนดแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 รวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) และจัดท าทะเบียน

ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  
 ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน  
 ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน  

 



  

 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) 
 รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และด าเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                        

ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่ก าหนด  
 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้อ านวยการกองแผนงานรับทราบ 

 
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ  
 จัดท าคู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
 ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน/แจ้งเวียน/กรุ๊ป Line  

คู่มือแนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรในหน่วยงาน  
 จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน รายไตรมาส 
 ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการในการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน

การในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
 รายงานผลและสรุปผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 

3. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
 ถ่ายทอดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  จากการส ารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลคะแนนการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรม           
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กองแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)               
กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปข้อมูลให้กองแผนงาน พบว่าไม่มีข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้
พิจารณาจากประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดและน าข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาเพ่ือยกระดับและสร้างความรู้ เข้าใจเรื่องของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กองแผนงานให้เพ่ิมมากขึ้น 


