เอกสารแนบ 1.2
รายงานการวิเคราะหทบทวนสถานการณเพื่อดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะห/ ทบทวนสถานการณปญหา Gap Analysis และ Key Factors จากการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส และจากผลการประเมิน IIT และ EBIT ของ
ปที่ผานมาของหนวยงาน
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบ/ ความเสี่ยงของการดําเนินงานจากสถานการณในขอ 1
3. เพื่อกําหนดมาตรการ กลไก แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อบริหารความเสี่ยง โดยจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการกอน/ หลัง
4. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปจัดทําแผนปฏิบัติการคุณธรรม ความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําป พ.ศ. 2562
สถานการณ/ ปญหา
(1)
1. คะแนนผลการสํารวจการรับรูการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของบุคลากรในกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ประจําป 2561 คิดเปน
รอยละ 90.19
(ขอมูลผลการสํารวจฯ ในป 2560
Pre-Test รอยละ 92.47
Post-Test รอยละ 87.94)

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
ผลการสํารวจการรับรูการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหารที่
ผานมา สามารถวิเคราะหปจจัย/ความเสี่ยงไดดังนี้
- ผลการสํารวจภาพรวมสูงถึงรอยละ 90.19 แตควร
จะมีแนวโนมที่ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะหอาจจะมี
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชวงเวลาในการประเมิน
อยูในชวงเลื่อนเงินเดือน หรือการจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด สงผลใหเจาหนาที่อยูในสภาวะเครียดเพราะ
ตองเรงรัดงานหลายดาน รวมทั้งเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณดวย
Gap Analysis : ความแปรปรวนของผลการสํารวจ
ขึ้นอยูกับทัศนคติและสถานการณในชวงเวลานั้น
การปด Gap คือ การชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
คุณธรรมและโปรงใสของหนวยงานเปนประจํา

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
- ชี้แจงสื่อสารเพื่อใหคณะกรรมการและ
บุคลากร กพร มีความรูความเขาใจและ
เห็นความสําคัญของมาตรการภายในเพื่อ
สงเสริมความโปรงใส
- สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา/
แลกเปลีย่ นเรียนรู/จัด
กิจกรรมรณรงค เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม
ความโปรงใส และตรวจสอบได

หมายเหตุ

สถานการณ/ ปญหา
(1)
2. ดัชนีความพรอมรับผิด
รอยละ 86.25
- เจตจํานงสุจริต รอยละ 90.00
- การจัดการขอรองเรียน
รอยละ 82.50

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
Key factor : การสรางการรับรูการดําเนินงาน
คุณธรรมและโปรงใสอยางตอเนื่อง
- ดัชนีความพรอมรับผิดของ กพร. มีคาคะแนนสูง
คิดเปนรอยละ 86.25 แตเปนดัชนีที่ไดคะแนนนอย
ที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีอื่นๆ โดยตัวชี้วัดการจัดการ
เรื่องรองเรียน (ประเด็นคําถามมีเพียงขอเดียว คือ
ทานทราบชองทางที่สามารถรองเรียนการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงานได) มีคาคะแนน
นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 82.50 ซึ่งเปนตัวชี้วัดเดียว
เทานั้น ที่มีคาคะแนนไมเกินรอยละ 85 ทั้งนี้ จาก
ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา (ป 2545-ปจจุบัน)
กพร. เปนหนวยงานที่ไมเคยไดรับขอรองเรียนการ
ปฏิบัติหนาที่ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
Gap Analysis : บุคลากรบางทานเขามาปฏิบัติงาน
ใหม อาจไมทราบชองทางที่สามารถรองเรียนการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงานได
การปด Gap คือ ใหความรูและเพิ่มการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธชองทางที่สามารถรองเรียนให
บุคลากรในหนวยงานทราบ
Key factor : ผูบริหารสูงสุดใหความสําคัญแสดง
เจตจํานงสุจริตรวมกันทั้งองคกร และสื่อสารชองทาง
การจัดการขอรองเรียนใหบุคลากรทราบทั่วทั้งองคกร

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
- สงเสริม/ สนับสนุน ใหบุคลากรรวมกิจกรรม
รณรงค เรื่อง เจตจํานงสุจริต
- สื่อสารชองทางการจัดการขอรองเรียน

หมายเหตุ

สถานการณ/ ปญหา
ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(1)
(2)
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน - ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน รอยละ 88.33
ของ กพร. มีคาคะแนนสูงเปนลําดับที่ 3 เมื่อเทียบ
- การรับสินบน รอยละ 88.33
กับดัขนีอื่นๆ คิดเปนรอยละ 88.33
Gap Analysis : เจาหนาที่บางทานอาจไมทราบ
เกี่ยวกับนโยบายการใหและรับของขวัญ รวมทั้งอาจ
ยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชอํานาจเพื่อแสวงหา
ประโยชนแกตนเอง ญาติ พี่นอง พวกพอง หรือผูอื่น
จึงควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว
Key factor : สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายการใหและรับของขวัญ
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร - ดัชนีวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร ของ กพร.
รอยละ 93.33
มีคาคะแนนอยูในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับดัชนี
- การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 93.33 โดยรอยละ 100 ของ
รอยละ 93.33
บุคลากร กพร. เห็นวา การกระทําการทุจริตเปน
- การปองกันผลประโยชนทับซอน เรื่องที่นาละอาย
รอยละ 95.00
Gap Analysis : การดําเนินงานเสริมสรางวัฒนธรรม
- แผนปองกันและปราบปรามการ สุจริตของกรมอนามัยอยางตอเนื่อง และการปฏิบัติ
ทุจริต รอยละ 92.50
ตามพฤติกรรมพึงประสงค MOPH to HEALTH
- การตรวจสอบถวงดุลภายใน
อยางจริงจัง สงผลใหดัชนีดังกลาวมีแนวโนมที่ดีขึ้น
รอยละ 92.50
Key factor : จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการตรวจสอบ
ถวงดุลภายในองคกรอยางตอเนื่อง

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
- ประกาศนโยบายการรับสินบน เพื่อให
บุคลากร กพร ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
- ดําเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการ
ตรวจสอบถวงดุลภายในองคกร ตามมาตรการ
ที่มีอยูเพื่อความตอเนื่องและยั่งยืน

หมายเหตุ

สถานการณ/ ปญหา
(1)
5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน รอยละ 88.13
- มาตรฐานและความเปนธรรมใน
การปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการ รอยละ 86.25
- คุณธรรมการบริหารงาน
รอยละ 90.00
6. คะแนน EBIT ป 2561 ของกลุม
พัฒนาระบบบริหาร
ขอคําถาม
EB 1
EB 1 (1)
EB 1 (2)
EB 2
EB 2 (1)
EB 2 (1)
EB 3
EB 3 (1)
EB 3 (2)
EB 3 (3)
EB 3 (4)

เต็ม กอน หลัง
5
5
5
2.5 2.5 2.5
2.5 2.5 2.5
10 10 10
5
5
5
5
5
5
15 15 15
5
5
2.5
2.5

5
5
2.5
2.5

5
5
2.5
2.5

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
- ดัชนีคุณธรรมการทํางานอยูในระดับรองลงมา และ
มีคะแนนสูงถึงรอยละ 88.13
Gap Analysis : การพัฒนาการดําเนินงาน คูมือ
และระบบปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย สงผลใหดัชนี
ดังกลาวมีแนวโนมที่ดีขึ้น
Key factor : พัฒนามาตรฐานและความเปนธรรม
ในการปฏิบัติงาน และการใหบริการ และคุณธรรม
การบริหารงานอยางตอเนื่อง
- จากการวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน EBIT
ในป 2561 พบวา คะแนนของ กพร. อยูในระดับที่
สูงอยางตอเนื่อง ทั้ง 2 รอบ คือ รอบ 5 เดือนแรก
ได 97 คะแนน และ 5 เดือนหลัง ได 99 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผานเกณฑตัวชี้วัด
ระดับ 5 คะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินงานในป
ที่ผานมาไดมีการวิเคราะห กํากับ ติดตาม และปด
Gap โดยสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งปรับปรุง
ขอที่ไดคะแนนนอยในรอบการประเมิน 5 เดือนแรก
เพื่อใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นในรอบการประเมิน
ถัดไป ซึ่งพบวายังมีประเด็นที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
ไดแก

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
- ดําเนินการตามมาตรการที่มีอยูเดิม เพื่อ
ความตอเนื่องและยั่งยืน

กําหนดมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริตใหมีความ
ครอบคลุมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ไดแก
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจาง
- มาตรการปองกันการรับสินบน
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
(ผลประโยชนทับซอน)
- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ

หมายเหตุ

สถานการณ/ ปญหา
(1)

ขอ

EB 4
EB 4 (1)
EB 4 (2)
EB 4 (3)
EB 5
EB 6
EB 7
EB 8
EB 9
EB 10
EB 10 (1)
EB 10 (2)
EB 11
EB 11 (1)
EB 11 (2)
EB 12
EB 12 (1)
EB 12 (1)
TOTAL

เต็ม กอน หลัง
10 10 10
2.5 2.5 2.5
2.5 2.5 2.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10 10 10
5
5
5
10 8
9
5
4
4
5
4
5
10 10 10
5
5
5
5
5
5
10 9 10
5
4
5
5
5
5
100 97 99

ปจจัยที่สงผลกระทบ/ความเสี่ยง
(2)
EB 10 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงาน
Gap Analysis : หลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน และการกําหนดมาตรการ
กลไก หรือระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงานไมชัดเจน ไมใชภารกิจหลัก (หนวยงาน
วิเคราะหฯ วาประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจาง/การ
จัดหาวัสดุอุปกรณของหนวยงานเปนประเด็นที่
สําคัญที่ควรตองจัดการกอน ซึ่งควรแสดงการ
วิเคราะหความเสี่ยงเพิ่มเติมในประเด็นงานภารกิจ
หลัก เชน งาน PMQA หรือ TPSA ดวย)
Key factor : การใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน
อยางจริงจัง มีการสื่อสารในองคกร และสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม โดย
ดําเนินการตามมาตรการที่มีอยูเดิมและพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อความตอเนื่องและยั่งยืน

มาตรการ/กลไกการบริหารความเสี่ยง
(3)
- การแสดงเจตนารมณหรือคํามั่นของ
ผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
- การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH To
HEALTH และคุณธรรมตามแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา”
- การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก
- การบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห SWOC Analysis เกี่ยวกับการดําเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
จุดแข็ง (Strength)
- ผูบริหารใหความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานดังกลาว
- หนวยงานมีการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อปองกันการทุจริต และผลประโยชนทับ
ซอนอยางชัดเจน
- หนวยงานมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผูตรวจสอบภายใน เพื่อกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน และตรวจสอบ สอบทานกันอยางสม่ําเสมอ
- บุคลากร กพร. มีจํานวนนอย แตมีทิศทางเดียวกันวา การกระทําการทุจริตเปนเรื่องที่นาละอาย จึงให
ความรวมมือเรียนรูและปฏิบัติตามมาตรการดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส เปนอยางดี
โอกาส (Opportunity)
- ผูบริหารระดับใหความสําคัญในการดําเนินงาน และเปนแบบอยางที่ดี
- กรมอนามัยมีระบบการดําเนินงานใหความรู ควบคุม กํากับ ติดตาม ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใสที่เขมแข็ง พรอมใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการดําเนินงานของหนวยงานเปนอยางดี เชน กองการเจาหนาที่ กองคลัง กลุม
ตรวจสอบภายใน กองแผนงาน
- กรมอนามัยมีการนําแนวทางการดําเนินงาน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร กําหนดลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน
ขับเคลื่อนลงสูระดับบุคคลอยางตอเนื่อง และชัดเจน
- กรมอนามัยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ชวยเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับกรมอนามัย และสงผลใหสรางความนาเชื่อถือในการประสานงานกับภาคเอกชน
และภาคีเครือขายอื่น ๆ ดวย

จุดออน (Weakness)
- ระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณดานตางๆ มีรายละเอียด
มาก ตองเรงใหความรูความเขาใจใหบุคลากรไดรับทราบ และ
ถือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

ความทาทาย (Challenge)
หนวยงานมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน และมีการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรอยางตอเนื่อง (ลาออกและบรรจุใหม)
ตองวางแผนและจัดทําแนวทางเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรม
จริยธรรมของหนวยงานอยางตอเนื่อง

