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รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป .ป.ช.)          

ก าหนด ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามมติ

คณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน 

ป.ป.ช. ก าหนด  ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการพัฒนากรอบการประเมินและรายละเอียดการประเมิ นต่างๆ 

เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการ

ประเมิน รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก ากับติดตาม          

การประเมินได้ทันสถานการณ ์สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการ

น าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการ

ใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ขอ งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานที่

ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด

การปรับปรุงระบบการท างาน 

3.  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment : OIT)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 



ผลประเมิน ITA 2562 กรมอนามัย 

 

คะแนน กรมอนามัย 91.07 คะแนน ระดับผลการประเมิน A 

 

 

 



สรุปคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย  จ าแนกรายตัวชี้วัด 

(จัดเรียงคะแนนจากสูงสุดถึงต  าสุด) 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนนดัชน ี
(ร้อยละ) 

1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2 การป้องกันการทุจริต  100.00 
3 การปฏิบัติหน้าที่  92.57 
4 การใช้งบประมาณ 87.85 
5 การใช้อ านาจ 87.40 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.82 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.32 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 85.54 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.92 
10 การปรับปรุงการท างาน 76.63 

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน คะแนนต่ าสุด 76.63 คะแนน 
 

สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย 
 คะแนน ITA กรมอนามัย = 91.07 

(ถ่วงน  าหนัก) 
ระดับผล  

การประเมิน 
A = ดีมาก 

ตัวชี วัด คะแนน
ตัวชี วัด 
(ร้อยละ) 

ระดับผล  
การประเมิน 

1. การปฏิบัติหน้าที่  92.57 A 
2. การใช้งบประมาณ 87.85 A 
3. การใช้อ านาจ 87.40 A 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.32 A 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.82 A 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.54 A 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.92 B 
8. การปรับปรุงการท างาน 76.63 B 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 AA 
10. การป้องกันการทุจริต  100.00 AA 

  



สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย  
 

1. การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)   

หน่วยงาน กรมอนามัย มีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความเชื่อม่ันในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยัง          
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติ งานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเ งิน
งบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่ว นใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้หน่วยงาน ลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไ ขปัญหาการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

หน่วยงานกรม อนามัย มีคะแนน  EIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา     
ที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูล  ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้อง        
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ 
ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี     
โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ 
ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติ ดต่อหรือผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุง   การด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

3. การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT)   
  หน่วยงานกรมอนามัย มีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบ
ที่มีความเป็นเลิศ   เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการ 
ด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 

********************** 
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