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12/11/2564 

หนวยงานเจาภาพ กองการเจาหนาท่ี (กลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  

หนวยงานรับการประเมิน ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 
คํานิยาม - การขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนด

เปนกลยุทธสําคัญของยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 21 การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 
- 2580) เพ่ือยกระดับการดําเนินงานตามมาตรการดานการปองกันทุจริตเชิงรุก โดยมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐนําแนวทางการขับเคล่ือนไปเปนกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการสาธารณะดวย
ความเปนธรรม มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสาํคัญ และ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเปนการผลักดันใหเกิดทิศทาง การพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใชกรอบแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 กองการเจาหนาที่ จึงไดกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย เขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  โดยใชกรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 2 เคร่ืองมือ 
ดังน้ี 
      1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอ
หนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดการใชอํานาจ ตัวช้ีวัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการ
ทุจริต 
      2. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก 
ตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัดยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน 
การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) 
และตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย ไดแก การดําเนินงาน       
เพ่ือปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล - เก็บขอมูลจากเอกสาร หลักฐาน ขอมูลจากกระบวนการดําเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ    
การประเมินผล ตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ 

- ประเมินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT  
- สํารวจขอมูลการรับรูคุณธรรมและความโปรงใสฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
- ประมวลผล วิเคราะห และสรุปคะแนนผลการประเมิน  

คะแนน แบบวัดการรับรู IIT แบบวัดการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต OIT 
คะแนนขอคําถาม คะแนนเฉลี่ยของขอ

คําถามจากผูตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถาม 

นํ้าหนักแบบสํารวจ รอยละ 30 รอยละ 70 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจที่ถวงนํ้าหนัก  

แหลงขอมูล ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย  

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
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เกณฑการประเมิน : 

รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กมุภาพันธ 2565) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใช 

 
 
 

1 1.รายงานการประชุมวิเคราะห ทบทวน 
สถานการณ ปญหาการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน โดยวิเคราะห gap 1 
ประเด็นจากคะแนนการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) (0.5 คะแนน) 

2. รายงานผลการวิเคราะห Gap ปญหา 
การดาํเนินงานคณุธรรมความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยมีองคประกอบของ
ขอมูล ดังน้ี 

  2.1 ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงาน 
ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ 
ผล 3 ปยอนหลัง T (Trends) แนวโนม 
(0.25)  

  2.2 ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention 
กําหนดมาตรการ กลไก ขับเคล่ือนดาํเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก  

1 1.กําหนดมาตรการ กลไก  การดําเนินงาน 
รอบ 5 เดือนแรก ท่ีสอดคลอง ตาม    
กลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบ
ในการกําหนดมาตรการ และเชื่อมโยง
กับหลั ก เ กณฑ กา ร เป ด เ ผ ยข อ มู ล
สาธารณะ OIT  (0.5) 

2. สรุปประเ ด็นความรู แก  C/SH เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน (0.5) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวชี้วัด  
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
 

1 1. มีแผนการดําเนินงานสอดคลองกับ
หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 (0.5) 

2. มีการขับเคลื่อนงานเปนไปตามแผน        
ที่กําหนด (0.25) 

3 .  มี รายงานการกํา กับ ติดตามการ
ดํา เนินงานตามตั ว ช้ี วัด คํา รับรองฯ  
ทุ ก เดื อน และ นํ า ข้ึน เ ว็บ ไ ซต ข อ ง
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 
 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนแรก 

60 70 80 90 100 

 

1 จํานวนผลผลิตตามแผนการดําเนินงาน
และมาตรการที่กําหนด  
1. หนวยงานเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของ

หนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT ที่
กําหนด  (เอกสารแนบ 1) 

2. มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน    
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก (เอกสารแนบ 
3) นําขึ้นระบบ DOC หัวขอ “รายงานผล
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การติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือน” 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
1.ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คานํ้าหนักรอยละ 70) 
2.ประเมินระดบัการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ําหนักรอยละ 30) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คะแนนระดับ

ผลการประเมิน 

55.00 -

64.99 

65-

74.99 

75- 

84.99 

85-

94.99 

95-

100  

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนท่ี
กําหนด 

- หนวยงานตอบประเมินการรับรูตามแบบ
ประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 50  ของจํานวน
บุคลากรทั้งหมด แตจะตองมีจํานวนไม
นอยกวา 25 คน 

- กรณีหนวยงานที่มีบุคลากรนอยกวา   
25 คน ใหบุคลากรตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 

 

 คะแนนรวม 5  
 
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใช 

 
 
 

1 1.รายงานการประชุมวิเคราะห ทบทวน 
สถานการณ ปญหาการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน โดยวิเคราะห gap 1 
ประเด็นจากคะแนนการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก 
(0.5 คะแนน) 

2. รายงานผลการวิเคราะห Gap ปญหา 
การดาํเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยมีองคประกอบของ
ขอมูล ดังน้ี 

  2.1 ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงาน 
ระดับ Le (Level) ของผลการดําเนิน 
งานปจจุบัน (0.25)  

  2.2 ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention 
กําหนดมาตรการ กลไก ขับเคล่ือนดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

1 1. กําหนดมาตรการ กลไกการดําเนินงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง ท่ีสอดคลอง      ตาม
กลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบ
ในการกําหนดมาตรการ และเช่ือมโยง
กับหลักเกณฑการ เป ดเผยขอ มูล
สาธารณะ  (0.5) 

2. สรุปประเด็นความรูแก C/SH เพ่ือ
ขับเคล่ือนการดําเนินงาน (0.5) 
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานตวัช้ีวัด  
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
 

1 1.มีแผนการดําเนินงานสอดคลองกับ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล
สาธารณะ (OIT) ตามเอกสารแนบ 1 
และ 2  (0.5) 

2. มีการขับเคลื่อนงานเปนไปตามแผน  
ที่กําหนด (0.25) 

3. มีรายงานการกํา กับ ติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวชี้ วัดคํารับรองฯ     
ทุกเดือน และนําขึ้ นเ ว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 
 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนหลัง 

60 70 80 90 100 

 

1 จํานวนผลผลิตตามแผนการดําเนินงาน
และมาตรการท่ีกําหนด  
1. หนวยงานเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
ของหนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT ที่
กําหนด  (เอกสารแนบ 1) 
2. มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน    
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง (เอกสาร
แนบ 3) นําขึ้นระบบ DOC หัวขอ 
“รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด
ประจําเดอืน” ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
1.ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คานํ้าหนักรอยละ 70) 
2.ประเมินระดบัการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ําหนักรอยละ 30) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คะแนนระดับ

ผลการประเมิน 

55.00 -

64.99 

65-

74.99 

75- 

84.99 

85-

94.99 

95-

100  

1 มผีลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนที่

กําหนด 

- หนวยงานตอบประเมินการรบัรูตาม

แบบประเมิน IIT โดยประเมิน

บุคลากรจํานวนไมนอยกวารอยละ 50  

ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด แต

จะตองมีจํานวนไมนอยกวา 25 คน 

- กรณีหนวยงานที่มีบุคลากรนอยกวา 

25 คน ใหบุคลากรตอบแบบประเมิน

ทั้งหมด 

 คะแนนรวม 5   
เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) กรมอนามัย ประเมินโดย

สาํนักงาน ป.ป.ช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ผลประเมินการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรม

อนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  



5 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ผลการประเมิน Integrity and 
Transparency : ITA 

รอยละ 
(สํารวจโดย ปปช.) 

91.07 91.02 92.04 

ผลการประเมิน Internal Integrity 
and Transparency : IIT 
(ประเมินการรับรูผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน) 

รอยละ 
(สํารวจโดย ปปช.) 

88.19 80.84 86.52 

รอยละ 
(สํารวจโดย กรมอนามัย) 

83.31  
(5 เดือนแรก) 

87.05 
 (6 เดอืนแรก) 

87.86 
(5 เดือนแรก) 

91.12 
(5 เดือนหลัง) 

86.73  
(6 เดือนหลัง) 

88.36 
(5 เดือนหลัง)  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นางสาวพรพนา พูลสวัสด์ิ       นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
3. นางสาวณัชชา เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4035-6     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาที่ 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล 
การดําเนินงาน 

1. นางสาวอมรรัตน  ไชยศริินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง         นักทรพัยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4035-6     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


