เอกสารแนบ 1.2
รายงานการวิเคราะหทบทวนสถานการณเพื่อดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะห/ ทบทวนสถานการณปญหา Gap Analysis ปจจัยเสี่ยง และ Key Factors จากผลการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ในรอบที่ 1 และจากผลการ
ประเมิน IIT รอบ 5 เดือนแรก (รอบที่ 1) ของหนวยงาน
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบ/ ความเสี่ยงของการดําเนินงานจากสถานการณในขอ 1
3. เพื่อกําหนดมาตรการ กลไก แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อบริหารความเสี่ยง โดยจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการกอน/ หลัง
4. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการทบทวน/ปรับปรุง/ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคุณธรรม ความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําป พ.ศ. 2562
สถานการณ/ ปญหา
(1)
1. ผลคะแนนการตอบแบบวัด
การรับรู เรื่อง การรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 5 เดือนแรก)
รอยละ 95.95 (5.0000 คะแนน)
ตัวชี้วัด/ เรื่อง
1. การปฏิบัติหนาที่
2. การใชงบประมาณ
3. การใชอํานาจ
4. การใชทรัพยสนิ ของราชการ
5. การแกไขปญหาการทุจริต
สรุปคะแนนหลังจากถวงน้ําหนัก

รอยละ
97.22
95.56
96.18
93.98
95.37
95.95

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
จากผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรู
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกลุม
พัฒนาระบบบริหาร ในรอบที่ผานมา (ป 2562 รอบที่ 1
: 5 เดือนแรก) สามารถวิเคราะหปจจัย/ความเสี่ยงได
ดังนี้
- คะแนนผลการสํารวจภาพรวมปนี้รอบ 5 เดือนแรก
เทากับรอยละ 95.95 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา (ป 2561 รอยละ 90.19) แลวพบวา
คาคะแนนภาพรวมในปนี้สูงขึ้นกวาปที่ผานมา ถึง
รอยละ 5.76 (95.95-90.19) และคาดการณวา
จะมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากหนวยงาน
มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส โดยใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมมากขึ้น
ในทุกขั้นตอน/ กิจกรรม พรอมทั้งมีการสื่อสารขอมูล
ตางๆ อยางชัดเจน ทั่วถึง และตอเนื่อง แตกอ็ าจ

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
- ชี้แจงสื่อสารเพื่อใหคณะกรรมการและ
บุคลากร กพร มีความรูความเขาใจและ
เห็นความสําคัญของมาตรการภายในเพื่อ
สงเสริมความโปรงใส
- สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา/
แลกเปลีย่ นเรียนรู/จัดกิจกรรมรณรงค เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และ
ตรวจสอบได

หมายเหตุ
คงกิจกรรมเดิม
(ตอเนื่องจากรอบที่ 1)

1

สถานการณ/ ปญหา
(1)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
มีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของมากระทบทําใหคาคะแนน
เบี่ยงเบนได เชน ชวงเวลาทําการประเมินอยูใ น
ระหวางการจัดทํารายงานตัวชี้วัดแตละรอบ สงผลให
เจาหนาที่อยูในสภาวะเครียด/ สับสนในความคิด
เพราะตองเรงรัดงานหลายดาน รวมถึงเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณอีกดวย
Gap Analysis : ความแปรปรวนของผลการสํารวจ
ขึ้นอยูกับทัศนคติและสถานการณในชวงเวลานั้น
การปด Gap : ชี้แจง/สื่อสารแนวทางการดําเนินงาน
คุณธรรมและโปรงใสของหนวยงาน
Key factor : การสรางการรับรูการดําเนินงานคุณธรรม
และโปรงใสอยางตอเนื่อง
2. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของ กพร. มีคาคะแนน
รอยละ 97.22 (15 ขอ)
สูงมากที่สุด เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ โดยตัวชี้วัดนี้มี
ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ
ขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ ซึ่งมีผลคะแนนรอยละ 100
รอยละ จํานวน (ขอ)
จํานวน 9 ขอ มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 จํานวน
100
9
5 ขอ และนอยกวารอยละ 90 จํานวน 1 ขอ ไดแก
> 90
5
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นพรอม
< 90
1
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
(รอยละ 88.89) เมื่อพิจารณาคาคะแนนจะเห็นวา
ยังคงอยูในเกณฑที่สูง (มากกวารอยละ 85) ซึ่ง
วิเคราะหฯ แลว พบวา ความพรอมรับผิดเปนเรื่อง
ของคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง สอดคลองกับ

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)

หมายเหตุ

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
คงกิจกรรมเดิม
- สงเสริม/ สนับสนุน ใหบุคลากรรวมกิจกรรม (ตอเนื่องจากรอบที่ 1)
รณรงค เรื่อง เจตจํานงสุจริต
- สื่อสารชองทางการจัดการขอรองเรียน

2

สถานการณ/ ปญหา
(1)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
วัฒนธรรมองคกรกรมอนามัย (HEALTH) อีกทั้งเมื่อ
วันที่ 17เมษายน 2562 กรมอนามัยไดประกาศเรื่อง
มาตรการและแนวทางการเสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ใหขาราชการและบุคลากรใน
สังกัดกรมอนามัย ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งใน
องคประกอบขอ 2 ไดแก ดานความรับผิดชอบ
กําหนดวา “2.1 ในการปฏิบัติงานการบริหารงาน
ทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยางครบถวน
เครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการ
ปฏิบัติงานของตน” ดังนั้น หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง บุคลากรของ กพร.ทุกคน พึงตองมีพฤติกรรม
ในการพรอมรับผิดชอบ
Gap Analysis : บุคลากรบางทานเขามาปฏิบัติงาน
ในองคกรไดไมนาน จึงอยูระหวางการเรียนรู ปรับตัว
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร
การปด Gap : ใหความรู/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร และสื่อสารประกาศ
มาตรการตางๆ ใหบุคลากรในหนวยงานทราบ และ
ถือปฏิบัติ

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)

หมายเหตุ

3

สถานการณ/ ปญหา
(1)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
Key factor : ผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญ
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
โดยเฉพาะดานความพรอมรับผิด เมื่อความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง และพรอมแสดงความรับผิดชอบใน
ฐานะผูบังคับบัญชาและหัวหนาหนวยงาน หาก
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานผิดพลาด
3. ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ - ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณของ กพร. มีคาคะแนน
สูงเปนลําดับที่ 3 เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ โดยตัวชี้วัด
รอยละ 95.56 (10 ขอ)
ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ
นี้มีขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ ซึ่งมีผลคะแนน
รอยละ จํานวน (ขอ)
รอยละ 100 จํานวน 4 ขอ มากกวาหรือเทากับ
100
4
รอยละ 90 จํานวน 3 ขอ และนอยกวารอยละ 90
> 90
3
จํานวน 3 ขอ ไดแก
< 90
3
1) การใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็น
ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
2) เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ (ทักทวง)
3) เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชใช
งบประมาณ (รองเรียน)
โดยแตละขอมีคาคะแนนเทากันคือรอยละ 88.89 เมื่อ
พิจารณาคาคะแนนจะเห็นวา ยังคงอยูในเกณฑที่สูง
(มากกวารอยละ 85)
Gap Analysis : บุคลากรอาจมีขอสังสัยเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน การจัดการเรื่องรองเรียน และ

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสฯ
- ประกาศนโยบาย/มาตรการปองกันการรับ
สินบนฯ เพื่อใหบุคลากร กพร. ถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน (ดําเนินการแลวในรอบที่ 1)

หมายเหตุ

คงกิจกรรมเดิม
(ตอเนื่องจากรอบที่ 1)

4

สถานการณ/ ปญหา
(1)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
การตรวจสอบการใชดุลพินิจ
การปด Gap : เผยแพรมาตรการภายในเพื่อสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต
Key factor :
- ผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญติดตาม/
ตรวจสอบแผนงาน/ โครงการ/ ผลการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบของ
ราชการ
- มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณในการ
ประชุมของหนวยงานเปนประจําทุกเดือน
(สอบถาม/ทักทวง/รองเรียนไดทันที)
- มีการเผยแพรผลการเบิกจายงบประมาณทาง
เว็บไซต กพร.อยางสม่ําเสมอ
4. ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
- ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจของ กพร. มีคาคะแนนสูง
รอยละ 96.18 (8 ขอ)
มากเปนลําดับที่ 2 เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ โดย
ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ
ตัวชี้วัดนี้มีขอคําถามทั้งหมด 8 ขอ ซึ่งมีผลคะแนน
รอยละ จํานวน (ขอ)
รอยละ 100 จํานวน 4 ขอ มากกวาหรือเทากับ
100
4
รอยละ 90 จํานวน 3 ขอ และนอยกวา รอยละ 90
> 90
3
จํานวน 1 ขอ ไดแก ทานไดรับการประเมินผลการ
< 90
1
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอย
เพียงใด (รอยละ 88.89) เมื่อพิจารณาคาคะแนนจะ
เห็นวา ยังคงอยูในเกณฑที่สูง (มากกวารอยละ 85)

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)

หมายเหตุ

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
คงกิจกรรมเดิม
- ดําเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
(ตอเนื่องจากรอบที่ 1)
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการ
ตรวจสอบถวงดุลภายในองคกร ตามมาตรการ
ที่มีอยูเพื่อความตอเนื่องและยั่งยืน

5

สถานการณ/ ปญหา
(1)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(2)
(3)
Gap Analysis : บุคลากรอาจมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใช
อํานาจ เชน การใชดุลพินิจ
การปด Gap : เผยแพรมาตรการภายในเพื่อสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต
Key factor : จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการตรวจสอบ
ถวงดุลภายในองคกรอยางตอเนื่อง
5. ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ - ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ กพร. มีคาคะแนนสูง มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
ราชการ รอยละ 93.98 (6 ขอ)
- ดําเนินการตามมาตรการที่มีอยูเดิม เพื่อ
เปนลําดับสุดทาย เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ คิดเปน
ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ
รอยละ 93.98 โดยตัวชี้วัดนี้มีขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ ความตอเนื่องและยัง่ ยืน
รอยละ จํานวน (ขอ)
ซึ่งมีผลคะแนนรอยละ 100 จํานวน 1 ขอ มากกวา
100
1
หรือเทากับรอยละ 90 จํานวน 4 ขอ และนอยกวา
> 90
4
รอยละ 90 จํานวน 1 ขอ ไดแก ขั้นตอนการขอ
< 90
1
อนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด
(รอยละ 83.33) เมื่อพิจารณาคาคะแนนจะเห็นวา
ยังคงอยูในเกณฑที่สูงแตไมถึงรอยละ 85
Gap Analysis : กพร. เปนหนวยงานขนาดเล็ก และมี
บุคลากรจํานวนนอย แตการนําทรัพยสินของราชการ
ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน ก็ยังคงตองมีการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ตองมีการ
จัดทําใบยืม/คืนพัสดุ เชนเดียวกับหนวยงานอื่น

หมายเหตุ

คงกิจกรรมเดิม
(ตอเนื่องจากรอบที่ 1)
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สถานการณ/ ปญหา
(1)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(2)
(3)
การปด Gap : เผยแพรมาตรการภายในเพื่อสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต
Key factor : พัฒนามาตรฐานและความเปนธรรมใน
การปฏิบัติงาน และการใหบริการ และคุณธรรมการ
บริหารงานอยางตอเนื่อง
6. ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการ - ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริตของ กพร. มีคา มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
คะแนนสูงอยูในลําดับที่ 4 เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ - มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ทุจริต รอยละ 95.37 (12 ขอ)
ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ
โดยตัวชี้วัดนี้มีขอคําถามทั้งหมด 12 ขอ ซึ่งมีผล
รอยละ จํานวน (ขอ)
คะแนนรอยละ 100 จํานวน 3 ขอ มากกวาหรือ
100
3
เทากับรอยละ 90 จํานวน 8 ขอ และผลคะแนนนอย
> 90
8
กวารอยละ 90 จํานวน 1 ขอ ไดแก ปญหาการทุจริต
< 90
1
ในหนวยงานของทานไดรับการแกไขมากนอยเพียงใด
(รอยละ 88.89) เมื่อพิจารณาแลว จะเห็นไดวา
คาคะแนนยังคงอยูในเกณฑที่สูง (มากกวารอยละ 85)
ซึ่งจากขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา ตั้งแตกอตั้ง
กพร. จนถึงปจจุบัน กพร. เปนหนวยงานที่ไมเคยไดรับ
ขอรองเรียนการปฏิบัติหนาที่ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกรแตอยางใด
Gap Analysis : บุคลากรบางทานเขามาปฏิบัติงานใหม
อาจไมทราบชองทางรองเรียนการปฏิบัติงาน
การปด Gap คือ ใหความรูและเพิ่มการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธชองทางและวิธีจัดการขอรองเรียน

หมายเหตุ

คงกิจกรรมเดิม
(ตอเนื่องจากรอบที่ 1)
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สถานการณ/ ปญหา
(1)

7. สรุปผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละ 95.95
และแผนปฏิบัติการคุณธรรม
และความโปรงใสฯ ในรอบที่ 1

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
Key factor : ผูบริหารสูงสุดใหความสําคัญแสดง
เจตจํานงสุจริตรวมกันทั้งองคกร และสื่อสารชองทาง
การจัดการขอรองเรียนใหบุคลากรทราบทั่วทั้งองคกร
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ใน
รอบที่ 1 ของ กพร. พบวา มีผลการดําเนินงานภาพรวม
ผานเกณฑตัวชี้วัดที่ 2.1 อยูที่ระดับ 5 คะแนน (เทากับ
หรือมากกวา รอยละ 90) โดยพิจารณาคะแนน
ประเมินผลการรับรูฯ แตละตัวชี้วัดมีคาคะแนนสูงกวา
รอยละ 90 ทุกตัวชี้วัด (ผลวิเคราะหรายตัวชี้วัดปรากฎ
ตามขอ 1-6 ขางตน) ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยงานไดมีการ
วิเคราะห กํากับ ติดตาม และปด Gap จากผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา โดยสรุปผลการดําเนินงาน
พรอมทั้งปรับปรุงขอที่ไดคะแนนนอยในรอบปที่ผานมา
เพื่อใหมผี ลการปฏิบัติงานดีขึ้นสําหรับรอบการประเมิน
ถัดไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการเสริมสราง
คุณธรรม ความโปรงใส ของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดทําเมื่อตนปงบประมาณ
แลว พบวา ไดกําหนดมาตรการ/ กิจกรรมอยาง
ครบถวนครอบคลุมประเด็นปญหา (Gap) ขางตนดวย
แลว คณะทํางานฯ จึงเห็นควรมีขอเสนอให กพร.ดําเนิน
กิจกรรม/ มาตรการเดิมตามที่กําหนดไวแลวใน
แผนปฏิบัติการดังกลาว เพื่อความตอเนื่องและยั่งยืน
ตอไป

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)

หมายเหตุ

กําหนดมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
คงกิจกรรมเดิม
โปรงใสและปองกันการทุจริตใหมีความ
(ตอเนื่องจากรอบที่ 1)
ครอบคลุมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ไดแก
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจาง
- มาตรการปองกันการรับสินบน
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
(ผลประโยชนทับซอน)
- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
- การแสดงเจตนารมณหรือคํามั่นของ
ผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
- การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH To
HEALTH และคุณธรรมตามแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา”
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สถานการณ/ ปญหา
(1)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
Key factor : การใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผนอยาง
จริงจัง มีการสื่อสารในองคกร และสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม โดยดําเนินการตาม
มาตรการที่มีอยูเดิม เพื่อความตอเนื่องและยั่งยืน

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)
- การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก
- การบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

คณะทํางานเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส
พฤษภาคม 2562
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ขอมูลผลการทบทวนการวิเคราะห SWOC Analysis เกี่ยวกับการดําเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (รอบที่ 2)
ณ 2 พฤษภาคม 2562
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- ผูบริหารใหความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส รวมทั้งเปน
ระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณดานตางๆ มี
แบบอยางที่ดีในการดําเนินงานดังกลาว
รายละเอียดมาก ตองเรงใหความรูความเขาใจให
- หนวยงานมีการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อปองกันการทุจริต และผลประโยชนทับซอนอยางชัดเจน บุคลากรไดรับทราบ และถือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
- หนวยงานมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผูตรวจสอบภายใน เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงาน
และตรวจสอบ สอบทานกันอยางสม่ําเสมอ
- หนวยงานใหความสําคัญในการรักษาภาพลักษณความดีขององคกร มุงมั่นสงประกวดหนวยงานคุณธรรมของกรม
อนามัย และไดรับรางวัลตอเนื่องมาโดยตลอด
- บุคลากร กพร. มีจํานวนนอย แตมีทิศทางเดียวกันวา การกระทําการทุจริตเปนเรื่องที่นาละอาย จึงใหความรวมมือ
เรียนรูและปฏิบัติตามมาตรการดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส เปนอยางดี
โอกาส (Opportunity)
ความทาทาย (Challenge)
- ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญในการดําเนินงาน และเปนแบบอยางที่ดี
หนวยงานมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน
- กรมอนามัยมีระบบการดําเนินงานใหความรู ควบคุม กํากับ ติดตาม ดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสที่ และมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอยางตอเนื่อง
เขมแข็ง พรอมใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
(ลาออก/ บรรจุใหม) ตองวางแผนและจัดทํา
ดําเนินงานของหนวยงานเปนอยางดี เชน กองการเจาหนาที่ กองคลัง กลุมตรวจสอบภายใน กองแผนงาน
แนวทางเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมของ
- กรมอนามัยมีการนําแนวทางการดําเนินงาน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและการเสริมสรางวัฒนธรรม หนวยงานอยางตอเนื่อง
องคกร กําหนดลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน ขับเคลื่อนลงสูระดับบุคคลอยาง
ตอเนื่อง และชัดเจน
- กรมอนามัยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับกรมอนามัย และสงผลใหสรางความนาเชื่อถือในการประสานงานกับภาคเอกชนและภาคีเครือขายอื่น ๆ ดวย
หมายเหตุ กพร.มีบุคลากรบรรจุใหม จํานวน 4 คน:
- ขาราชการ จํานวน 1 คน (2 กรกฎาคม 2561)
- พนักงานราชการ จํานวน 3 คน (25 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 2 คน และ 1พฤษภาคม 2562 จํานวน 1 คน)
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