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รายงานผลการวิเคราะห ทบทวนสถานการณปญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

 

Assessment 

 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธ
สำคัญของยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 21 การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 - 2580) เพ่ือยกระดับการ
ดำเนินงานตามมาตรการดานการปองกันทุจริตเชิงรุก โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐนำแนวทางการขับเคลื่อนไป
เปนกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเปนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ใหบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม มีการดำเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ
สวนรวมเปนสำคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเปนการผลักดันใหเกิดทิศทาง การ
พัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใชกรอบแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ(ศรป.) ไดใหความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงานตามแนวทางดังกลาว ดังนั้น เพ่ือยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการดานการ

ปองกันทุจริตเชิงรุก การบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน ศรป.จึงได

วิเคราะห Gap และทบทวนสถานการณการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ดังนี้ 

 1. ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) โดยใชกรอบแนวทางและ
เครื่องมือการประเมิน 2 เครื่องมือ ดังนี้ 
  1.1 แบบวัดการรับรูของผู มี ส วนได ส วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช
ทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
       1.2 แบบตรวจการเป ดเผยข อมู ลต อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 
5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการสงเสริมความโปรงใส) และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก การ
ดำเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต) 
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 2. การนำขอมูลสารสนเทศและความรูมาใช จากผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรูการดำเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใสของ ศรป. ยอนหลัง 3 ป (2562 – 2564) เพ่ือกำหนดมาตรการและจัดทำแผนในการ

ปด Gap เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตอไป  

 3. แสดงขอมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ระดับผลคะแนนจากผลคะแนนการประเมินการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) โดยใชขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง
เปรียบเทียบของศูนยความรวมมือระหวางประเทศกับกรมอนามัย จำแนกรายตัวชี้วัด ตามตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 
และ ภาพท่ี 2 
 4. แสดงขอมูลแนวโนม (T - Trends) ระดับผลคะแนนจากการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) โดยใชขอมูลยอนหลัง 3 ป (2562 – 2564) ตามภาพท่ี 2 ผลคะแนนภาพรวมท้ังหนวยงาน 
โดยจำแนกเปนรายป รายรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ระดับผลคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูมีสวนได

สวนเสียภายใน (IIT) โดยใชขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรกและ รอบ 5 เดือนหลัง เปรียบเทียบ

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศกับกรมอนามัย จำแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ี 

 ป 2564 รอบ 5 เดือนแรก 
(รอยละ)  

ป 2564 รอบ 5 เดือนหลัง 
(รอยละ)  

ศรป. กรมฯ ศรป. กรมฯ 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 97.67 93.42 96.25 92.83 

2. การใชงบประมาณ 94.25 82.32 95.42 83.71 

3. การใชอำนาจ 92.50 87.64 92.92 89.25 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 93.75 83.05 97.14 88.05 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 93.13 87.61 96.39 87.77 

คะแนนภาพรวม 94.67 87.86 95.74 88.36 
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT ปงบประมาณ 2564 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กับ กรมอนามัย  
  จำแนกรายตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก (C - Comparisons) 
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1. การปฏิบัติหนาที่ 2. การใชงบประมาณ 3. การใชอํานาจ 4. การใชทรัพยสินของราชการ 5. การแกไขปญหาการทุจริต

รอ
ยล

ะ

ผลคะแนนจําแนกรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT ปงบประมาณ 2564 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กับ กรมอนามัย จําแนกรายตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก

ป 2564 รอบ 5 เดือนแรก
(รอยละ)  ศรป.

ป 2564 รอบ 5 เดือนแรก
(รอยละ)  กรมฯ
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ภาพท่ี 2 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT ปงบประมาณ 2564 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กับ กรมอนามัย  
  จำแนกรายตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง (C - Comparisons) 
 

 

 เม่ือเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT ปงบประมาณ 2564 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กับ กรมอนามัย จำแนกรายตัวชี้วัด รอบ 5 
เดือนแรก-หลัง จากตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 พบวา ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีผลคะแนนรายตัวชี้วัดทุกตัวและผลคะแนนภาพรวมท้ังสอง
รอบการประเมินมากกวาผลคะแนนของกรมอนามัย โดยรอบ 5 เดือนหลังมีผลคะแนนภาพรวมสูงท่ีสุด รอยละ 95.74 โดยตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ มีคะแนนสูงสุด อยูท่ี 97.14 และจากสรุปผลการประเมินของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ พบวา ไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูมีสวนไดสวน
เสียภายในของหนวยงาน 
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1. การปฏิบัติหนาท่ี 2. การใชงบประมาณ 3. การใชอํานาจ 4. การใชทรัพยสินของราชการ 5. การแกไขปญหาการทุจริต

รอ
ยล

ะ

ตัวชีวัด

กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT ปงบประมาณ 2564 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กับ กรมอนามัย จําแนกรายตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง

ป 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
(รอยละ)  ศรป.

ป 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
(รอยละ)  กรมฯ



5 

T- Trends 
ภาพท่ี 3  สรุปผลคะแนนประเมินการการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ภาพรวม  
 ยอนหลัง 3 ป (2562-2564) 
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เปรียบเทียบรายปงบ 62-64 รอบ 5 เดือนแรก-หลัง

คะแนนภาพรวม ยอนหลัง 3 ป (2562-2564)
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 ภาพท่ี 4 สรุปผลคะแนนประเมินการการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ยอนหลัง 3 ป (2562-2564) 
    รอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง จำแนกรายตัวช้ีวัด  
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ปงประมาณและจําแนกรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงผลคะแนนการประเมินการการรับรูการดําเนินงาน คุณธรรมและ
ความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ยอนหลัง 3 ป (2562-2564)

1. การปฏิบัติหนาท่ี 2. การใชงบประมาณ 3. การใชอํานาจ 4. การใชทรัพยสินของราชการ 5. การแกไขปญหาการทุจริต
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 จากภาพท่ี 3 แสดงผลคะแนนประเมินการการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนย
ความรวมมือระหวางประเทศ ภาพรวม ยอนหลงั 3 ป (2562-2564) พบวา คะแนนภาพรวมของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ มีผลคะแนนท่ีสูงข้ึนเปนลำดับ โดยในรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ 2564 มีผลคะแนน
สูงสุด อยูท่ี 95.74 และจากภาพท่ี 4  แสดงผลคะแนนฯ ยอนหลัง 3 ป (2562 - 2564) รอบ 5 เดือนแรก และ
รอบ 5 เดือนหลัง ซ่ึงจำแนกรายตัวช้ีวัด พบวา ผลคะแนนรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
แตละตัวชี้วัด มีผลคะแนนมากกวาทุกรอบการประเมิน เห็นไดวา คาคะแนนมีแนวโนมทิศทางการขับเคลื่อน
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานท่ีดีมากข้ึน  

 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาผลคะแนนรายตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด ของรอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง 
ตั้งแตป 2562 – 2564 มีผลดังนี้ 

  

1. จุดแข็งในการดำเนินงานฯ เห็นไดจากการท่ีมีตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90 ทุกรอบการประเมิน 
จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี : เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน
หนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยาง
เครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงลวน
ถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานท้ังใน
กรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหนาท่ี และในกรณีชวงเทศกาลหรอืวาระสำคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ตอบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเปนความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการ
รับสินบนไดในอนาคต จะเห็นไดวา ศรป.มีการดำเนินงานท่ียึดม่ันความโปรงใส ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ : เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน
หนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของศรป. ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ เริ่มตั้งแตการ
จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของ
บุคลากรภายใน ในเรื่องตาง ๆ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ คาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย อีกท้ัง ยังใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได จะเห็นไดวา หนวยงานมีการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง และไมเบิกจายเงินท่ี
เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการ
ตรวจรับพัสดุมีความโปรงใสตรวจสอบได  
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 2. การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานมีแนวโนมท่ีดีมากข้ึน 
 สำหรับตัวชี้วัดท่ี 2 เรื่องการใชงบประมาณ จะเห็นไดวา ในการประเมินรอบ 5 เดือนหลังของป 2564 ได
คะแนนรอยละ 92.92 ซ่ึงเปนคะแนนท่ีไดนอยท่ีสุดในกลุมตัวชี้วัดท้ังหมด แตเม่ือพิจารณาจากแนวโนมของคะแนน
ท่ีได  พบวา ผลคะแนนการประเมินรอบ 5 เดือนแรกตั้ งแตป  2562 ถึงรอบ 5 เดือนหลั งของป  2564  
ตัวชี้วัดท่ี 2 เรื่องการใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 87.89 91.67 89.69 90.00 92.50 และ 92.92 ซ่ึงมีผล
คะแนนท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน 
 นอกจากนี้ ในชวงป 2562 - 2563 ตัวชี้วัดดานอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช
ทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนอยูในระดับรอยละ 80 – 90 อยางไร    
ก็ตาม ในรอบ 5 เดือนหลังของป 2563 เปนตนไป มีผลคะแนนท่ีดีมากข้ึนเปนลำดับ ซ่ึงเปนผลจากการสื่อสาร ทำ
ความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน และการมุงม่ันดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานอยางเห็น
ไดชัด 

 
ตารางท่ี 2  ตารางผลคะแนนการประเมินการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ รอบ 5 เดือนหลัง 
      ของปงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

ลำดับ
ท่ี 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 

รอยละ 
คะแนน 

ถวงน้ำหนัก 

  ภาพรวมของหนวยงาน (n=10) 100   95.74 

1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 18.00 96.25 17.33 
  1. บุคลากรในหนวยงานของทาน ใหบริการแกผูมาตดิตอเปนไปตามข้ันตอนท่ี

กำหนด และระยะเวลาท่ีกำหนด มากนอยเพียงใด  

  92.50   

  2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอตาม
ประเด็นโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด มากนอยเพียงใด  

  100.00   

  3. บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน โดยใหความสำคัญกับงาน
มากกวาธุระสวนตัว และพรอมรบัผิดชอบหากงานผดิพลาด มากนอยเพียงใด  

  
85.00 

  

  4. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสนิ/
ประโยชนอ่ืนใด) จากผูมาตดิตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือใหบริการ หรือไม 
 
  

  100.00   

  5. นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ ตาม 
ประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว 
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรยีกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชน
อ่ืนใด) หรือไม  

  100.00   
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ลำดับ
ท่ี 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 

รอยละ 
คะแนน 

ถวงน้ำหนัก 

  6. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอ่ืน
ใด) แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีดีและคาดหวัง
ใหมีการตอบแทนในอนาคตหรือไม  

  100.00   

2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 16.00 95.42 15.27 

  7. ทานทราบเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของ
ทาน หรือไม 

  100.00   

  8. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณท่ีตั้งไว มากนอยเพียงใด 

  95.00   

  9. หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก
พอง มากนอยเพียงใด 

  92.50   

  10. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงาน
ลวงเวลา คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

  97.50   

  11. การจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหนวยงานของทาน 
มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหน่ึง 
มากนอยเพียงใด 

  90.00   

  12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการสอบถาม หรือ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด 

  97.50   

3 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอำนาจ 18.00 92.92 16.73 

  13. ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด 

  87.50   

  14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

  90.00   

  15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 
 
  

  90.00   

  16. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวหรือไม   90.00   

  17. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอ
การทุจริตหรือไม 

  100.00   

  18. การบริหารงานบุคคลในหนวยงานของทาน ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ มี
การซื้อขายตำแหนงหรือเอ้ือประโยชนแกพวกพองหรือไม 

  100.00   
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ลำดับ
ท่ี 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 

รอยละ 
คะแนน 

ถวงน้ำหนัก 

4 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 21.00 97.14 20.40 

  19.1 ทานนำเอาทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือนำไปใหกลุม/พวกพอง
มากนอยเพียงใด 

  100.00   

  19.2 ทานพบเห็นบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของ
ราชการไปใชสวนตัว หรือนำไปใหกลุม/พวกพอง มากนอยเพียงใด 

  95.00   

  20. ทานทราบแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินราชการ ของหนวยงานทานหรือไม   100.00   

  21. หนวยงานของทานมีข้ันตอนการขออนุญาตยมืทรัพยสินราชการท่ีมีความ
สะดวก มากนอยเพียงใด 

  92.50   

  22. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอยืมทรัพยสินของราชการ โดยขอ
อนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

  92.50   

  23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการ จาก
หนวยงานของทานไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง หรือไม 

  100.00   

  24. หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม/พวกพอง 
หรือไม 

  100.00   

5 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 27.00 96.39 26.03 

  25. ผูบริหารสูงสุดในหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการตอตานการ
ทุจริต มากนอยเพียงใด 

  97.50   

  26. หนวยงานของทาน มีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงาน หรือไม  

  100.00   

  27.1 ในหนวยงานของทานมีปญหาการทุจริต หรือไม 
 
  

  100.00   

  27.2 หนวยงานของทานมีแนวทาง/มาตรการในการแกไขปญหาการทุจริต 
หรือไม 

  100.00   

  28. หนวยงานของทาน มีระบบการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม 

  100.00   

  29. หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝายตรวจสอบท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจรติ หรือไม 

  100.00   
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ลำดับ
ท่ี 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 

รอยละ 
คะแนน 

ถวงน้ำหนัก 

  30.1 ทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน ในหนวยงานของทาน มาก
นอยเพียงใด 

  100.00   

  30.2 หนวยงานของทานมีชองทางการรองเรียน และตดิตามผลการรองเรียน ท่ี
สะดวกมากนอยเพียงใด 

  95.00   

  30.3 หากทานรองเรียน ทานมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบตอตนเอง มากนอย
เพียงใด 

  75.00   

ภาพท่ี 5 การวิเคราะหผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  
  โดยใช SWOC Analysis  

1. ผูบริหารใหความสำคัญ

และสนับสนุนการดำเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน 

2. ทีมทำงานและเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของมีความตั้งใจมุงมั่น

ในการดำเนินงานของ

หนวยงาน 

3. ศรป. มีกลไกการทำงานท่ี

ใหเกิดความโปรงใส คือ มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการดาน

ตางๆ ในการกำกับตดิตาม

และตรวจสอบการดำเนินงาน 

ไดแก คณะกรรมการเรงรดั

ติดตามการเบิกจาย

งบประมาณ คณะกรรมการ

ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในและมีผูตรวจสอบ

ภายในของหนวยงาน  

1. การดำเนินงานใหเกิด
คุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 
จำเปนตองมีความรูความ
เขาใจตอหลักเกณฑ 
แนวทางปฏิบัติรวมถึง
ระเบียบตางๆ ซึ่งมีความ
ละเอียด มคีวามซับซอน 
ผูรับผิดชอบและบุคลากร
ในหนวยงานอาจจะตอง
ศึกษาเพ่ิมเตมิเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

2. การสื่อสารภายใน
หนวยงานเก่ียวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสยังมีนอย 
 

 

1. กรมใหความสำคัญและ

สนับสนุนหนวยงาน โดยมี

แนวทางการขับเคลื่อนท่ี

ชัดเจน ทำใหหนวยงาน

ขับเคลื่อนไดงาย 

2. กรมมีกลไกในการกำกับ

ติดตามการดำเนินงานท้ัง

ในดานแผนงาน 

งบประมาณ สงผลให

หนวยงานดำเนินงานได

บรรลตุามเปาหมาย 

 

 

1. บุคลากร ศรป.ไมมั่นใจ
ตอการดำเนินงานการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงาน 
 

จุดแข็ง  
Strengths) 

 

จุดออน  
(Weakness) 

 

โอกาส 
(Opportunities) 

 

ทาทาย 
(Challenges) 
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 3. การวิเคราะห GAP จากผลคะแนนการประเมินการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
ของ รอบ 5 เดือนหลังของปงบประมาณพ.ศ. 2564 

  3.1 เม่ือพิจารณาผลคะแนนการประเมินการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส  
รอบ 5 เดือนหลังของปงบประมาณพ.ศ. 2564 จากตารางท่ี 2 โดยดูคาคะแนนในประเด็นยอยของแตละตัวชี้วัด 
พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต “ขอ 30.3 หากทานรองเรียน ทานม่ันใจวาจะไมมีผลกระทบตอ
ตนเอง มากนอยเพียงใด” มีผลคะแนนนอยท่ีสุด อยูท่ี 75.00  

  3.3 จากการวิเคราะหผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ โดยใช SWOC Analysis ท่ีเชื่อมโยงกับตารางท่ี 2 ผลคะแนนการประเมินฯ พบวา ประเด็น Weakness 
คือ 1) การดำเนินงานใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน จำเปนตองมีความรูความเขาใจตอ
หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติรวมถึงระเบียบตางๆ ซ่ึงมีความละเอียด มีความซับซอน ผูรับผิดชอบและบุคลากรใน
หนวยงานอาจจะตองศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 2) การสื่อสารภายในหนวยงานเก่ียวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสยังมีนอย และประเด็น Challenge คือ บุคลากร ศรป.ไมม่ันใจตอการ
ดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  

4. ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย : ไมมีประเด็นขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย จากแหลงท่ีมาขอมูล
สรุปผลคะแนนการประเมินการรับรู IIT ของ ศรป.ท่ีไดรับจากกองการเจาหนาท่ี และขอมูลจากชองทางการรับขอ
รองเรียน 

 โดยสรุปการวิเคราะห GAP ท่ีพบและนำไปเพ่ือนำไปกำหนดมาตรการและจัดทำแผนตอไป มีดังนี้ 

 1. ประเด็นยอย ของตัวชี้วัดท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต “ขอ 30.3 หากทานรองเรียน ทานม่ันใจวาจะไมมี
ผลกระทบตอตนเอง มากนอยเพียงใด” คะแนน 75.00 

 2. การวิเคราะห SWOC พบประเด็น Weakness และ Challenge ดังนี้ 

 Weakness : การดำเนินงานใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน จำเปนตองมี
ความรูความเขาใจตอหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติรวมถึงระเบียบตางๆ ซ่ึงมีความละเอียด มีความ
ซับซอน ผูรับผิดชอบและบุคลากรในหนวยงานอาจจะตองศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
มากยิ่งข้ึน  

 Challenge : การไมม่ันใจตอการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน   
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Advocacy/Intervention) 

 จากผลสรุปขางตน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศพิจารณาเห็นวา ประเด็น GAP ดังกลาว เปนโอกาสในการพัฒนาและขอทาทายในการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ศรป. จึงกำหนดมาตรการแนวทางเพ่ือปด GAP โดยนำกลยุทธ PIRAB 
มาใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ OIT ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 มาตรการแนวทางเพ่ือปด GAP โดยนำกลยุทธ PIRAB และเชื่อมโยงหลักเกณฑ OIT 

 PIRAB มาตรการ/แนวทาง 
เหตุผลในการกำหนด
มาตรการแนวทาง 

ประเด็นความรูท่ีใหแก C/SH  OIT 

P : Partner 
B : Build 
Capacity  
 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมใน
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใส ใน
การประชุมประจำเดือน ศรป. 
2. สงเสริมเพ่ือยกระดับการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

เพ่ื อ ให ผู มี ส วน ได ส วน เสี ย
(บุคลากร ศรป.) ไดมีความ
เขาใจ และเกิดความเช่ือมั่นตอ
การดำเนินการ 

1. หลัก เกณ ฑ การเป ด เผยขอมู ล
ส า ธ ารณ ะ  Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
(OIT) 
2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ของศรป. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการ OIT  
ขอ 6 การแกไขปญหาทุจริต 
O1 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O2: ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
O3: ขอมูล เชิงสถิติ เรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O4: ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
O5: การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
O6: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำป 

R : Regulate  
 

3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ 
ศรป. 

เพ่ื อ ให ก าร ขับ เคลื่ อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โป ร ง ใส มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
สามารถลดชองวางตางๆได 
เ น่ื อ งจ าก งาน ดั งก ล า ว มี
ห ลั ก เก ณ ฑ ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ร ะ เ บี ย บ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง
คอนขางมาก 

A : Advocate  
 

4. สนับสนุนการเขาถึงความรู
และเทคโนโลยี 

เพ่ื อ ให ผู มี ส วน ได ส วน เสี ย
สามารถเขาถึงขอมูลความรูได
งายข้ึน 
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