
รายงานการวิเคราะหทบทวนสถานการณเพ่ือดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือวิเคราะห/ ทบทวนสถานการณปญหา Gap Analysis และ Key Factors จากการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส และจากผลการประเมิน IIT และ EBIT ของ

ปท่ีผานมาของหนวยงาน 
2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ ความเสี่ยงของการดําเนินงานจากสถานการณในขอ 1 
3. เพ่ือกําหนดมาตรการ กลไก แนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ เพ่ือบริหารความเสี่ยง โดยจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการกอน/ หลัง 
4. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปจัดทําแผนปฏิบัติการคุณธรรม ความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําป พ.ศ. 2562 
 

สถานการณ/ ปญหา 
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ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
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มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

1. คะแนนผลการสํารวจการรับรูการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของบุคลากรในกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ประจําป 2561 คิดเปน
รอยละ 90.19 

(ขอมูลผลการสํารวจฯ ในป 2560  
Pre-Test รอยละ 92.47  
Post-Test รอยละ 87.94) 

ผลการสํารวจการรับรูการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหารท่ี
ผานมา สามารถวิเคราะหปจจัย/ความเสี่ยงไดดังนี้ 
- ผลการสํารวจภาพรวมสูงถึงรอยละ 90.19 แตควร
จะมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ซ่ึงจากการวิเคราะหอาจจะมี
ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ชวงเวลาในการประเมิน
อยูในชวงเลื่อนเงินเดือน หรือการจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด สงผลใหเจาหนาท่ีอยูในสภาวะเครียดเพราะ
ตองเรงรัดงานหลายดาน รวมท้ังเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณดวย 
Gap Analysis : ความแปรปรวนของผลการสํารวจ 
ข้ึนอยูกับทัศนคติและสถานการณในชวงเวลานั้น 
การปด Gap คือ การชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
คุณธรรมและโปรงใสของหนวยงานเปนประจํา  

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- ชี้แจงสื่อสารเพ่ือใหคณะกรรมการและ 
บุคลากร กพร มีความรูความเขาใจและ 
เห็นความสําคัญของมาตรการภายในเพ่ือ
สงเสริมความโปรงใส 
- สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา/
แลกเปลีย่นเรียนรู/จดั 
กิจกรรมรณรงค เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปรงใส และตรวจสอบได 

 

เอกสารแนบ 1.2 
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Key factor : การสรางการรับรูการดําเนินงาน
คุณธรรมและโปรงใสอยางตอเนื่อง 

2. ดัชนีความพรอมรับผิด           
รอยละ 86.25 

- เจตจํานงสุจริต รอยละ 90.00 
- การจัดการขอรองเรียน          

รอยละ 82.50 

- ดัชนีความพรอมรับผิดของ กพร. มีคาคะแนนสูง 
คิดเปนรอยละ 86.25 แตเปนดัชนีท่ีไดคะแนนนอย
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับดัชนีอ่ืนๆ โดยตัวชี้วัดการจัดการ
เรื่องรองเรียน (ประเด็นคําถามมีเพียงขอเดียว คือ 
ทานทราบชองทางท่ีสามารถรองเรียนการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของหนวยงานได) มีคาคะแนน
นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 82.50 ซ่ึงเปนตัวชี้วัดเดียว
เทานั้น ท่ีมีคาคะแนนไมเกินรอยละ 85 ท้ังนี้ จาก
ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ป 2545-ปจจุบัน) 
กพร. เปนหนวยงานท่ีไมเคยไดรับขอรองเรียนการ
ปฏิบัติหนาท่ีท้ังจากภายในและภายนอกองคกร  
Gap Analysis : บุคลากรบางทานเขามาปฏิบัติงาน
ใหม อาจไมทราบชองทางท่ีสามารถรองเรียนการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของหนวยงานได  
การปด Gap คือ ใหความรูและเพ่ิมการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธชองทางท่ีสามารถรองเรียนให
บุคลากรในหนวยงานทราบ 
Key factor : ผูบริหารสูงสุดใหความสําคัญแสดง
เจตจํานงสุจริตรวมกันท้ังองคกร และสื่อสารชองทาง
การจัดการขอรองเรียนใหบุคลากรทราบท่ัวท้ังองคกร 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- สงเสริม/ สนับสนุน ใหบุคลากรรวมกิจกรรม
รณรงค เรื่อง เจตจํานงสุจริต 
- สื่อสารชองทางการจัดการขอรองเรียน  
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3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน รอยละ 88.33 

- การรับสินบน รอยละ 88.33 

- ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ของ กพร. มีคาคะแนนสูงเปนลําดับท่ี 3 เม่ือเทียบ
กับดัขนีอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 88.33  
Gap Analysis : เจาหนาท่ีบางทานอาจไมทราบ
เก่ียวกับนโยบายการใหและรับของขวัญ รวมท้ังอาจ
ยังมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชอํานาจเพ่ือแสวงหา
ประโยชนแกตนเอง ญาติ พ่ีนอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
จึงควรสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายดังกลาว 
Key factor : สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายการใหและรับของขวัญ 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- ประกาศนโยบายการรบัสินบน เพ่ือให 
บุคลากร กพร ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
รอยละ 93.33 

- การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต   
รอยละ 93.33 

- การปองกันผลประโยชนทับซอน 
รอยละ 95.00 

- แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต รอยละ 92.50 

- การตรวจสอบถวงดุลภายใน      
รอยละ 92.50 

- ดัชนีวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร ของ กพร. 
มีคาคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับดัชนี
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 93.33 โดยรอยละ 100 ของ
บุคลากร กพร. เห็นวา การกระทําการทุจริตเปน
เรื่องท่ีนาละอาย 
Gap Analysis : การดําเนินงานเสริมสรางวัฒนธรรม
สุจริตของกรมอนามัยอยางตอเนื่อง และการปฏิบัติ
ตามพฤติกรรมพึงประสงค MOPH to HEALTH 
อยางจริงจัง สงผลใหดัชนีดังกลาวมีแนวโนมท่ีดีข้ึน   
Key factor : จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต 
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการตรวจสอบ
ถวงดุลภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- ดําเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการ
ตรวจสอบถวงดุลภายในองคกร ตามมาตรการ
ท่ีมีอยูเพ่ือความตอเนื่องและยั่งยืน 
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5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน รอยละ 88.13 

- มาตรฐานและความเปนธรรมใน  
การปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการ รอยละ 86.25 

- คุณธรรมการบรหิารงาน          
รอยละ 90.00 

- ดัชนีคุณธรรมการทํางานอยูในระดับรองลงมา และ
มีคะแนนสูงถึงรอยละ 88.13 
Gap Analysis : การพัฒนาการดําเนินงาน คูมือ 
และระบบปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย สงผลใหดัชนี
ดังกลาวมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  
Key factor : พัฒนามาตรฐานและความเปนธรรม
ในการปฏิบัติงาน และการใหบริการ และคุณธรรม
การบริหารงานอยางตอเนื่อง 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- ดําเนินการตามมาตรการท่ีมีอยูเดิม เพ่ือ
ความตอเนื่องและยั่งยืน 

 

6. คะแนน EBIT ป 2561 ของกลุม
พัฒนาระบบบริหาร  

ขอคําถาม เต็ม กอน หลัง 
EB 1  5 5 5 

    EB 1 (1) 2.5 2.5 2.5 

    EB 1 (2)  2.5 2.5 2.5 
EB 2  10 10 10 

   EB 2 (1) 5 5 5 

   EB 2 (1) 5 5 5 
EB 3 15 15 15 

   EB 3 (1) 5 5 5 

   EB 3 (2) 5 5 5 

   EB 3 (3) 2.5 2.5 2.5 

   EB 3 (4) 2.5 2.5 2.5 

- จากการวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน EBIT 
ในป 2561 พบวา คะแนนของ กพร. อยูในระดับท่ี
สูงอยางตอเนื่อง ท้ัง 2 รอบ คือ รอบ 5 เดือนแรก  
ได 97 คะแนน และ 5 เดือนหลัง ได 99 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผานเกณฑตัวชี้วัด
ระดบั 5 คะแนน ท้ังนี้ เนื่องจากการดําเนินงานในป
ท่ีผานมาไดมีการวิเคราะห กํากับ ติดตาม และปด 
Gap โดยสรุปผลการดําเนินงาน พรอมท้ังปรับปรุง
ขอท่ีไดคะแนนนอยในรอบการประเมิน 5 เดือนแรก 
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึนในรอบการประเมิน
ถัดไป ซ่ึงพบวายังมีประเด็นท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม 
ไดแก 
 

กําหนดมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจรติใหมีความ
ครอบคลุมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
ไดแก 
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือ
จัดจาง 
- มาตรการปองกันการรับสินบน 
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
(ผลประโยชนทับซอน) 
- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
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ขอ เต็ม กอน หลัง 
EB 4  10 10 10 
    EB 4 (1) 2.5 2.5 2.5 
    EB 4 (2) 2.5 2.5 2.5 
    EB 4 (3) 5 5 5 
EB 5  5 5 5 
EB 6   5 5 5 
EB 7    5 5 5 
EB 8 10 10 10 
EB 9 5 5 5 
EB 10 10 8 9 
  EB 10 (1) 5 4 4 
  EB 10 (2) 5 4 5 
EB 11 10 10 10 
   EB 11 (1) 5 5 5 
   EB 11 (2) 5 5 5 
EB 12 10 9 10 
   EB 12 (1) 5 4 5 
   EB 12 (1) 5 5 5 

TOTAL 100 97 99  

EB 10 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
ในหนวยงาน 
Gap Analysis : หลักฐานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน และการกําหนดมาตรการ 
กลไก หรือระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงานไมชัดเจน ไมใชภารกิจหลัก (หนวยงาน
วิเคราะหฯ วาประเด็นเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง/การ
จัดหาวัสดุอุปกรณของหนวยงานเปนประเด็นท่ี
สําคัญท่ีควรตองจัดการกอน ซ่ึงควรแสดงการ
วิเคราะหความเสี่ยงเพ่ิมเติมในประเด็นงานภารกิจ
หลัก เชน งาน PMQA หรือ TPSA ดวย) 
Key factor : การใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน
อยางจริงจัง มีการสื่อสารในองคกร และสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม โดย
ดําเนินการตามมาตรการท่ีมีอยูเดิมและพัฒนา
ปรับปรุงเพ่ือความตอเนื่องและยั่งยืน 

- การแสดงเจตนารมณหรือคําม่ันของ
ผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต 
- การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH To 
HEALTH และคุณธรรมตามแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” 
- การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก 
- การบริหารทรัพยากรบคุคลในการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 



ผลการวิเคราะห SWOC Analysis เกี่ยวกับการดําเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
- ผูบริหารใหความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 

รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานดังกลาว 
- หนวยงานมีการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือปองกันการทุจริต และผลประโยชนทับ

ซอนอยางชัดเจน 
- หนวยงานมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผูตรวจสอบภายใน เพ่ือกํากับติดตามการ

ดําเนินงาน และตรวจสอบ สอบทานกันอยางสมํ่าเสมอ 
- บุคลากร กพร. มีจํานวนนอย แตมีทิศทางเดียวกันวา การกระทําการทุจริตเปนเรื่องท่ีนาละอาย จึงให

ความรวมมือเรียนรูและปฏิบัติตามมาตรการดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส เปนอยางดี 

- ระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณดานตางๆ มีรายละเอียด
มาก ตองเรงใหความรูความเขาใจใหบุคลากรไดรับทราบ และ
ถือปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

โอกาส (Opportunity) ความทาทาย (Challenge) 
- ผูบริหารระดับใหความสําคัญในการดําเนินงาน และเปนแบบอยางท่ีดี 
- กรมอนามัยมีระบบการดําเนินงานใหความรู ควบคุม กํากับ ติดตาม ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

ความโปรงใสท่ีเขมแข็ง พรอมใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการดําเนินงานของหนวยงานเปนอยางดี เชน กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กลุม
ตรวจสอบภายใน กองแผนงาน 

- กรมอนามัยมีการนําแนวทางการดําเนินงาน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร กําหนดลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน 
ขับเคลื่อนลงสูระดับบุคคลอยางตอเนื่อง และชัดเจน 

- กรมอนามัยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ชวยเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับกรมอนามัย และสงผลใหสรางความนาเชื่อถือในการประสานงานกับภาคเอกชน
และภาคีเครือขายอ่ืน ๆ ดวย 

หนวยงานมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน และมีการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรอยางตอเนื่อง (ลาออกและบรรจุใหม) 
ตองวางแผนและจัดทําแนวทางเพ่ือขับเคลื่อน คุณธรรม 
จริยธรรมของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 


