
1 

รายงานการวิเคราะหทบทวนสถานการณเพ่ือดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบท่ี 2) 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือวิเคราะห/ ทบทวนสถานการณปญหา Gap Analysis ปจจัยเสี่ยง และ Key Factors จากผลการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ในรอบท่ี 1 และจากผลการ

ประเมิน IIT รอบ 5 เดือนแรก (รอบท่ี 1) ของหนวยงาน 
2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ ความเสี่ยงของการดําเนินงานจากสถานการณในขอ 1 
3. เพ่ือกําหนดมาตรการ กลไก แนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ เพ่ือบริหารความเสี่ยง โดยจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการกอน/ หลัง 
4. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการทบทวน/ปรับปรงุ/ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคุณธรรม ความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบรหิาร ประจําป พ.ศ. 2562  
 

สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

1. ผลคะแนนการตอบแบบวัด    
การรับรู เรื่อง การรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมและ     
ความโปรงใสของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562      
(รอบ 5 เดือนแรก)             
รอยละ 95.95 (5.0000 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด/ เร่ือง รอยละ 
1. การปฏิบัติหนาที ่ 97.22 
2. การใชงบประมาณ 95.56 
3. การใชอํานาจ 96.18 
4. การใชทรัพยสินของราชการ 93.98 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 95.37 
สรุปคะแนนหลังจากถวงน้ําหนกั 95.95 

 
 

จากผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรู
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกลุม
พัฒนาระบบบริหาร ในรอบท่ีผานมา (ป 2562 รอบท่ี 1 
: 5 เดือนแรก) สามารถวิเคราะหปจจัย/ความเสี่ยงได
ดังนี้ 
- คะแนนผลการสํารวจภาพรวมปนี้รอบ 5 เดือนแรก 

เทากับรอยละ 95.95 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ  
กับปท่ีผานมา (ป 2561 รอยละ 90.19) แลวพบวา  
คาคะแนนภาพรวมในปนี้สูงข้ึนกวาปท่ีผานมา ถึง   
รอยละ 5.76 (95.95-90.19) และคาดการณวา      
จะมีแนวโนมท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง  เนื่องจากหนวยงาน
มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส โดยใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมมากข้ึน
ในทุกข้ันตอน/ กิจกรรม พรอมท้ังมีการสื่อสารขอมูล
ตางๆ อยางชัดเจน ท่ัวถึง และตอเนื่อง แตก็อาจ      

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- ชี้แจงสื่อสารเพ่ือใหคณะกรรมการและ 
บุคลากร กพร มีความรูความเขาใจและ 
เห็นความสําคัญของมาตรการภายในเพ่ือ
สงเสริมความโปรงใส 
- สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา/
แลกเปลีย่นเรียนรู/จดักิจกรรมรณรงค เรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และ
ตรวจสอบได 

คงกิจกรรมเดิม 
(ตอเนื่องจากรอบท่ี 1) 

เอกสารแนบ 1.2 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

 
 

มีปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของมากระทบทําใหคาคะแนน
เบี่ยงเบนได เชน ชวงเวลาทําการประเมินอยูใน
ระหวางการจัดทํารายงานตัวชี้วัดแตละรอบ สงผลให
เจาหนาท่ีอยูในสภาวะเครียด/ สับสนในความคิด 
เพราะตองเรงรัดงานหลายดาน รวมถึงเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณอีกดวย  

Gap Analysis : ความแปรปรวนของผลการสํารวจ 
ข้ึนอยูกับทัศนคติและสถานการณในชวงเวลานั้น  

การปด Gap : ชี้แจง/สื่อสารแนวทางการดําเนินงาน
คุณธรรมและโปรงใสของหนวยงาน  

Key factor : การสรางการรับรูการดําเนินงานคุณธรรม
และโปรงใสอยางตอเนื่อง 

2. ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี           
รอยละ 97.22 (15 ขอ) 

ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ 
รอยละ จํานวน (ขอ) 
100 9 
> 90 5 
< 90 1 

 
 

- ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของ กพร. มีคาคะแนน
สูงมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดยตัวชี้วัดนี้มี
ขอคําถามท้ังหมด 15 ขอ ซ่ึงมีผลคะแนนรอยละ 100 
จํานวน 9 ขอ มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 จํานวน 
5 ขอ และนอยกวารอยละ 90 จํานวน 1 ขอ ไดแก 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นพรอม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง      
(รอยละ 88.89) เม่ือพิจารณาคาคะแนนจะเห็นวา 
ยังคงอยูในเกณฑท่ีสูง (มากกวารอยละ 85)  ซ่ึง
วิเคราะหฯ แลว พบวา ความพรอมรับผิดเปนเรื่อง
ของคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง สอดคลองกับ

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- สงเสริม/ สนับสนุน ใหบุคลากรรวมกิจกรรม
รณรงค เรื่อง เจตจํานงสุจริต 
- สื่อสารชองทางการจัดการขอรองเรียน  

คงกิจกรรมเดิม 
(ตอเนื่องจากรอบท่ี 1) 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

วัฒนธรรมองคกรกรมอนามัย (HEALTH) อีกท้ังเม่ือ
วันท่ี 17เมษายน 2562 กรมอนามัยไดประกาศเรื่อง
มาตรการและแนวทางการเสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ใหขาราชการและบุคลากรใน
สังกัดกรมอนามัย ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงใน
องคประกอบขอ 2 ไดแก ดานความรับผิดชอบ 
กําหนดวา “2.1 ในการปฏิบัติงานการบริหารงาน   
ทุกข้ันตอนของเจาหนาท่ีตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยางครบถวน
เครงครัด กลาหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลงานการ
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 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

Key factor : ผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญ  
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยเฉพาะดานความพรอมรับผิด เม่ือความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง และพรอมแสดงความรับผิดชอบใน
ฐานะผูบังคับบัญชาและหัวหนาหนวยงาน หาก
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานผิดพลาด 

3. ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ
รอยละ 95.56 (10 ขอ) 

ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ 
รอยละ จํานวน (ขอ) 
100 4 
> 90 3 
< 90 3 

 
 

 

- ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณของ กพร. มีคาคะแนน
สูงเปนลําดับท่ี 3 เม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดยตัวชี้วัด
นี้มีขอคําถามท้ังหมด 10 ขอ ซ่ึงมีผลคะแนน       
รอยละ 100 จํานวน 4 ขอ มากกวาหรือเทากับ     
รอยละ 90 จํานวน 3 ขอ และนอยกวารอยละ 90 
จํานวน 3 ขอ ไดแก  
1) การใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็น      

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว  
2) เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ (ทักทวง)  
3) เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชใช

งบประมาณ (รองเรียน)  
โดยแตละขอมีคาคะแนนเทากันคือรอยละ 88.89 เม่ือ
พิจารณาคาคะแนนจะเห็นวา ยังคงอยูในเกณฑท่ีสูง 
(มากกวารอยละ 85)  

Gap Analysis : บุคลากรอาจมีขอสังสัยเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน การจัดการเรื่องรองเรียน และ

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสฯ 
- ประกาศนโยบาย/มาตรการปองกันการรับ
สินบนฯ เพ่ือใหบุคลากร กพร. ถือปฏิบัติโดย
ท่ัวกัน (ดําเนินการแลวในรอบท่ี 1) 

คงกิจกรรมเดิม 
(ตอเนื่องจากรอบท่ี 1) 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

การตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
การปด Gap : เผยแพรมาตรการภายในเพ่ือสงเสริม

ความโปรงใสและปองกันการทุจริต  
Key factor :  

- ผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญติดตาม/
ตรวจสอบแผนงาน/ โครงการ/ ผลการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบของ
ราชการ  

- มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณในการ
ประชุมของหนวยงานเปนประจําทุกเดือน  
(สอบถาม/ทักทวง/รองเรียนไดทันที)  

- มีการเผยแพรผลการเบิกจายงบประมาณทาง
เว็บไซต กพร.อยางสมํ่าเสมอ 

4. ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ     
รอยละ 96.18 (8 ขอ) 

ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ 
รอยละ จํานวน (ขอ) 
100 4 
> 90 3 
< 90 1 

 

 

- ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจของ กพร. มีคาคะแนนสูง
มากเปนลําดับท่ี 2 เม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดย
ตัวชี้วัดนี้มีขอคําถามท้ังหมด 8 ขอ ซ่ึงมีผลคะแนน 
รอยละ 100 จํานวน 4 ขอ มากกวาหรือเทากับ    
รอยละ 90 จํานวน 3 ขอ และนอยกวา รอยละ 90 
จํานวน 1 ขอ ไดแก ทานไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานมากนอย
เพียงใด (รอยละ 88.89) เม่ือพิจารณาคาคะแนนจะ
เห็นวา ยังคงอยูในเกณฑท่ีสูง (มากกวารอยละ 85) 

 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- ดําเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการ
ตรวจสอบถวงดุลภายในองคกร ตามมาตรการ
ท่ีมีอยูเพ่ือความตอเนื่องและยั่งยืน 

คงกิจกรรมเดิม 
(ตอเนื่องจากรอบท่ี 1) 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

Gap Analysis : บุคลากรอาจมีขอสงสัยเก่ียวกับการใช
อํานาจ เชน การใชดุลพินิจ 

การปด Gap : เผยแพรมาตรการภายในเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต  

Key factor : จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
ปองกันผลประโยชนทับซอน และการตรวจสอบ
ถวงดุลภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

5. ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ รอยละ 93.98 (6 ขอ) 

ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ 
รอยละ จํานวน (ขอ) 
100 1 
> 90 4 
< 90 1 

 

 

- ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของ กพร. มีคาคะแนนสูง
เปนลําดับสุดทาย เม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ คิดเปน
รอยละ 93.98 โดยตัวชี้วัดนี้มีขอคําถามท้ังหมด 6 ขอ 
ซ่ึงมีผลคะแนนรอยละ 100 จํานวน 1 ขอ มากกวา
หรือเทากับรอยละ 90 จํานวน 4 ขอ และนอยกวา  
รอยละ 90 จํานวน 1 ขอ ไดแก ข้ันตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 
(รอยละ 83.33) เม่ือพิจารณาคาคะแนนจะเห็นวา 
ยังคงอยูในเกณฑท่ีสูงแตไมถึงรอยละ 85  

Gap Analysis : กพร. เปนหนวยงานขนาดเล็ก และมี
บุคลากรจํานวนนอย แตการนําทรัพยสินของราชการ
ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน ก็ยังคงตองมีการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ตองมีการ
จัดทําใบยืม/คืนพัสดุ เชนเดียวกับหนวยงานอ่ืน 

 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- ดําเนินการตามมาตรการท่ีมีอยูเดิม เพ่ือ
ความตอเนื่องและยั่งยืน 

คงกิจกรรมเดิม 
(ตอเนื่องจากรอบท่ี 1) 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

การปด Gap : เผยแพรมาตรการภายในเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต  

Key factor : พัฒนามาตรฐานและความเปนธรรมใน
การปฏิบัติงาน และการใหบริการ และคุณธรรมการ
บริหารงานอยางตอเนื่อง 

6. ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการ
ทุจริต รอยละ 95.37 (12 ขอ) 

ตารางสรุปจํานวนจําแนกตามกลุมรอยละ 
รอยละ จํานวน (ขอ) 
100 3 
> 90 8 
< 90 1 

 

 
 

- ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริตของ กพร. มีคา
คะแนนสูงอยูในลําดับท่ี 4 เม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
โดยตัวชี้วัดนี้มีขอคําถามท้ังหมด 12 ขอ ซ่ึงมีผล
คะแนนรอยละ 100 จํานวน 3 ขอ มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 จํานวน 8 ขอ และผลคะแนนนอย
กวารอยละ 90 จํานวน 1 ขอ ไดแก ปญหาการทุจริต
ในหนวยงานของทานไดรับการแกไขมากนอยเพียงใด 
(รอยละ 88.89) เม่ือพิจารณาแลว จะเห็นไดวา      
คาคะแนนยังคงอยูในเกณฑท่ีสูง (มากกวารอยละ 85) 
ซ่ึงจากขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา ตั้งแตกอตั้ง 
กพร. จนถึงปจจุบัน กพร. เปนหนวยงานท่ีไมเคยไดรับ
ขอรองเรียนการปฏิบัติหนาท่ีท้ังจากภายในและ
ภายนอกองคกรแตอยางใด  

Gap Analysis : บุคลากรบางทานเขามาปฏิบัติงานใหม 
อาจไมทราบชองทางรองเรียนการปฏิบัติงาน 

การปด Gap คือ ใหความรูและเพ่ิมการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธชองทางและวิธีจัดการขอรองเรียน 

 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

คงกิจกรรมเดิม 
(ตอเนื่องจากรอบท่ี 1) 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

Key factor : ผูบริหารสูงสุดใหความสําคัญแสดง
เจตจํานงสุจริตรวมกันท้ังองคกร และสื่อสารชองทาง
การจัดการขอรองเรียนใหบุคลากรทราบท่ัวท้ังองคกร 

7. สรุปผลการดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละ 95.95 
และแผนปฏิบัติการคุณธรรม 
และความโปรงใสฯ  ในรอบท่ี 1 

จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.1 ใน
รอบท่ี 1 ของ กพร. พบวา มีผลการดําเนินงานภาพรวม
ผานเกณฑตัวชี้วัดท่ี 2.1 อยูท่ีระดับ 5 คะแนน (เทากับ
หรือมากกวา รอยละ 90) โดยพิจารณาคะแนน
ประเมินผลการรับรูฯ แตละตัวชี้วัดมีคาคะแนนสูงกวา
รอยละ 90 ทุกตัวชี้วัด (ผลวิเคราะหรายตัวชี้วัดปรากฎ
ตามขอ 1-6 ขางตน) ท้ังนี้ เนื่องจากหนวยงานไดมีการ
วิเคราะห กํากับ ติดตาม และปด Gap จากผลการ
ดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมท้ังปรับปรุงขอท่ีไดคะแนนนอยในรอบปท่ีผานมา 
เพ่ือใหมีผลการปฏิบัติงานดีข้ึนสําหรับรอบการประเมิน
ถัดไป ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการเสริมสราง
คุณธรรม ความโปรงใส ของหนวยงาน ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงจัดทําเม่ือตนปงบประมาณ
แลว พบวา ไดกําหนดมาตรการ/ กิจกรรมอยาง
ครบถวนครอบคลุมประเด็นปญหา (Gap) ขางตนดวย
แลว คณะทํางานฯ จึงเห็นควรมีขอเสนอให กพร.ดําเนิน
กิจกรรม/ มาตรการเดิมตามท่ีกําหนดไวแลวใน
แผนปฏิบัติการดังกลาว เพ่ือความตอเนื่องและยั่งยืน
ตอไป 

กําหนดมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจรติใหมีความ
ครอบคลุมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
ไดแก 
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือ
จัดจาง 
- มาตรการปองกันการรับสินบน 
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
(ผลประโยชนทับซอน) 
- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
- การแสดงเจตนารมณหรือคําม่ันของ
ผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต 
- การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH To 
HEALTH และคุณธรรมตามแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” 

คงกิจกรรมเดิม 
(ตอเนื่องจากรอบท่ี 1) 
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สถานการณ/ ปญหา 
(1) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ/ความเส่ียง 
(2) 

มาตรการ/กลไกการบริหารความเส่ียง 
(3) 

หมายเหตุ 

Key factor : การใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผนอยาง
จริงจัง มีการสื่อสารในองคกร และสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม โดยดําเนินการตาม
มาตรการท่ีมีอยูเดิม เพ่ือความตอเนื่องและยั่งยืน 

- การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก 
- การบริหารทรัพยากรบคุคลในการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 

คณะทํางานเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส 
พฤษภาคม 2562 
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ขอมูลผลการทบทวนการวิเคราะห SWOC Analysis เกี่ยวกับการดําเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (รอบท่ี 2) 
ณ 2 พฤษภาคม 2562 

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

แบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานดังกลาว  
- หนวยงานมีการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือปองกันการทุจริต และผลประโยชนทับซอนอยางชัดเจน 
- หนวยงานมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผูตรวจสอบภายใน เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงาน 

และตรวจสอบ สอบทานกันอยางสมํ่าเสมอ 
- หนวยงานใหความสําคัญในการรักษาภาพลักษณความดีขององคกร มุงม่ันสงประกวดหนวยงานคุณธรรมของกรม

อนามัย และไดรับรางวัลตอเนื่องมาโดยตลอด 
- บุคลากร กพร. มีจํานวนนอย แตมีทิศทางเดียวกันวา การกระทําการทุจริตเปนเรื่องท่ีนาละอาย จึงใหความรวมมือ

เรียนรูและปฏิบัติตามมาตรการดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส เปนอยางดี 

ระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณดานตางๆ มี
รายละเอียดมาก ตองเรงใหความรูความเขาใจให
บุคลากรไดรับทราบ และถือปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

โอกาส (Opportunity) ความทาทาย (Challenge) 
- ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญในการดําเนินงาน และเปนแบบอยางท่ีดี 
- กรมอนามัยมีระบบการดําเนินงานใหความรู ควบคุม กํากับ ติดตาม ดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสท่ี

เขมแข็ง พรอมใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ดําเนินงานของหนวยงานเปนอยางดี เชน กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กลุมตรวจสอบภายใน กองแผนงาน 

- กรมอนามัยมีการนําแนวทางการดําเนินงาน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและการเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร กําหนดลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน ขับเคลื่อนลงสูระดับบุคคลอยาง
ตอเนื่อง และชัดเจน 

- กรมอนามัยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ชวยเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี
ใหกับกรมอนามัย และสงผลใหสรางความนาเชื่อถือในการประสานงานกับภาคเอกชนและภาคีเครือขายอ่ืน ๆ ดวย 

หนวยงานมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน 
และมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
(ลาออก/ บรรจุใหม) ตองวางแผนและจัดทํา
แนวทางเพ่ือขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง  
 

 

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) 


