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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่ งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมินฯ                        
ที่มาจากการ“เปิด” ๒ ประการ คือ“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดง ความเห็น            
ต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้น จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ    
มีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สู งอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่      
(๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพ
การด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูลและ          
(๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (Open Data) 
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฉบับนี้  จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ มีบทบาท    
ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย           
ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป   

 
 

 

คณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสและวำงระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร 

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
มกรำคม ๒๕๖๔ 



 

 

 

 
รายงานการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑. ความเป็นมา 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำเครื่องมือ
กำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ หน่วยงำน
ภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ“กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

 ปัจจุบันกำรประเมินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรม        
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น“มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”ที่หน่วยงำนภำครัฐ
ทั่วประเทศต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและ
แนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  

 
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

     2.1  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ  
         ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ      
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยภำพรวมได้คะแนน เท่ำกับร้อยละ 89.82 คะแนน อยู่ในระดับ A      

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

ภำพที่ 1 สรุปผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
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ภำพที่ ๒ ภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 

 
2.2. ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ             

จ ำแนกตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
จ ำแนกตำมเครื่องมือที่ ใช้ ในกำรประเมิน  พบว่ำ คะแนนจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์             
ของหน่วยงำน (Open Data) ได้คะแนนภำพรวมมำกที่สุด ร้อยละ 95.46 คะแนน รองลงมำ คือ กำรรับรู้         
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) ได้คะแนนภำพรวมร้อยละ ๘๖.๘๑ คะแนน กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน (Internal) ได้คะแนนภำพรวมน้อยที่สุด ร้อยละ ๘๕.๒๙ คะแนน         
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภำพที่ ๓ กรำฟแสดงผลกำรประเมินจ ำแนกตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
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2.3   ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกิจกำรผู้ สู งอำยุ                  
จ ำแนกรำยละเอียดตำมตัวช้ีวัด  

เครื่องมอืประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
แบบประเมิน 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 90.84 

85.29 

2 กำรใช้งบประมำณ 83.03 

3 กำรใช้อ ำนำจ 87.39 

4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 82.85 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 82.35 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(EIT) 

6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 88.73 

86.81 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 85.38 

8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 86.34 

แบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 90.92 
95.46 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100 

คะแนนภาพรวม 89.82  

          ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรประเมินของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ จ ำแนกรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 
 
 

 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรประเมนิของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ คะแนนสงูสุดรำยตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 กำรป้องกันกำรทุจริต 100 

2 กำรเปิดเผยข้อมูล 90.92 

3 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 90.84 

4 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 88.73 

5 กำรใช้อ ำนำจ 87.39 

6 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 86.34 

7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 85.38 

8 กำรใช้งบประมำณ 83.03 

9 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 82.85 

10 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 82.35 
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ที ่ ตัวชี้วัด 

คะแนน 

 
หมำยเหตุ : องค์ประกอบย่อย 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ลดลงจากปีก่อน 

ไม่ถึง
เกณฑ์  
85 

คะแนน 
IIT : วัดกำร
รับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน
กรม  
30 ข้อค ำถำม 
(30 คะแนน) 

1.กำรปฏิบัติ
หน้ำที่  

82.93 90.84 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 6 ค ำถำม (i1 - i6) 

2.กำรใช้
งบประมำณ 

75.65 83.03 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 6 ค ำถำม (i7 -I 12) 
ค ำถำมที่บุคลำกรในกรมตอบแล้วค่ำคะแนนต่ ำที่สุด    
1) ไม่รู้เกี่ยวกบัแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำป ี 
2) มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จำ่ยงบประมำณ
น้อยมำกจนถึงไม่มีส่วนร่วมเลย(สอบถำม/ทักท้วง/
ร้องเรียน) 

3.กำรใช้อ ำนำจ 77.85 87.39 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 6 ค ำถำม (i13 - i18) 

4.กำรใช้
ทรัพย์สินของ
รำชกำร 

71.34 82.85 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 6 ค ำถำม (i19 - i24) 
ค ำถำมที่บุคลำกรในกรมตอบแล้วค่ำคะแนนต่ ำที่สุด    
1) ไม่มีควำมสะดวกในกำรขออนุญำตยมืทรัพย์สิน
ของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหนว่ยงำนของตน 
2) มีควำมรู้น้อยวำ่ หนว่ยงำนตนมีแนวปฏิบัติในกำร
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถกูต้องอยำ่งไร 
3) หน่วยงำนมีกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินรำชกำรเพือ่ป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม พวกพอ้งยังไม่เพียงพอ/มีน้อย 

5.กำรแก้ไข 
ปัญหำกำรทุจริต  

74.23 82.35 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 6 ค ำถำม (i25 - i30) 
ค ำถำมที่บุคลำกรในกรมตอบแล้วค่ำคะแนนต่ ำที่สุด    
1) ควำมเห็นในประเด็น ถำ้หำกพบแนวโน้มกำร
ทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำน ตวัผู้ตอบไม่มีควำม
มั่นใจว่ำตนเองจะปลอดภัยหรือไม่เกิดผลกระทบไป
ด้วย กำรติดตำมผลกำรร้องเรียนท ำได้น้อย กำร
ร้องเรียนและส่งหลักฐำนไม่ได้สะดวก 
2) มีควำมเห็นว่ำปัญหำกำรทุจริตในหนว่ยงำนได้รับ
กำรแก้ไขน้อย 
3) เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรลงโทษ 
วินัย กำรตรวจสอบกำรทุจริตรวมทั้งเฝ้ำระวังน้อยไป  

EIT :  วัดกำร
รับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภำยนอก 
15 ข้อค ำถำม 
(30 คะแนน) 

6.คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

84.51 88.73 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 5 ค ำถำม (e1 - e5) 

๗.ประสิทธิภำพ 
กำรสื่อสำร 

75.82 85.38 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 5 ค ำถำม (e6 - e10) 

8.กำรปรับปรุง 
กำรท ำงำน 

79.17 86.34 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 5 ค ำถำม (e11 - e15) 

OIT :  ตรวจ
กำรเปิดเผย
ข้อมูล  
สำธำรณะ 
(เว็บไซต์)  
43 checklist   
(40 คะแนน) 

9.กำรเปิดเผย
ข้อมูล 

92.06 90.92 ลดลงจำกปีก่อน 
 

 33 ประเด็น (o1 - o33) 

10.กำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

79.46 100.00 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 

 10 ประเด็น (o34 -  o43) 

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนน ITA กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ปี 2562 - 2563 : รำยตัวชี้วัดหลัก 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน 

 จำกตำรำง 3 เปรียบเทียบผลคะแนน ITA กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ปี 2562 - 2563 : รำยตัวชี้วัดหลัก ซ่ึงพบว่ำ  

 
3.1 ตัวช้ีวัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ ๘๕) มีจ ำนวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้  

               ๑. ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนร้อยละ 90.84 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้         
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใสปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำ       
ที่ก ำหนดไว้ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำ เนินงำนที่ เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใส             
และมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนแต่อย่ำงไรก็ดีหน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นในเรื่องกำรปฏิบัติงำน         
ของบุคลำกรในกำรฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

 ๒. ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนร้อยละ 87.39 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน          
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม    
และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเห็นได้ว่ำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับ
กำรของผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนอย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำเพ่ือให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ้น 
คือ หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นในเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของผลงำน          
และกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนหรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 

๓. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนร้อยละ 88.73 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง    
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่โดยยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งเห็นว่ำ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ           
ว่ำยึดตำมมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ให้ข้อมูลแก่ผู้ รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ               
และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน ทั้งนี้ ควรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

๔. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนร้อยละ 85.38 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำร
สื่อสำรในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำง           
ให้สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรและมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ยังควรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วยซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ๕. ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ได้คะแนนร้อยละ 86.34 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนในประเด็น         
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน     
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน 
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๖. ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 90.92 เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูล                 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ 
แผนด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก ่นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำนได้แก่กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซ่ึงแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

๗. ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูล           
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ    
ใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรกำรประเมินควำมเสี่ยง
เพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) มำตรกำร
ภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตซึ่งแสดงถึง        
ควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้  

 ๓.๒  ตัวช้ีวัดที่เป็นจุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๕) มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้  
 ๑. ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนร้อยละ 83.03 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้           

ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้วเห็นว่ำ 
เนื่องจำกข้อจ ากัดด้านการรับรู้ของบุคลกรที่มีความหลากหลายทั้งในประเภทการจ้าง ต าแหน่ง และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และการตอบตัวชี้วัด  จึงเห็นสมควรก าหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนงบประมำณประจ ำปีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และ
ควรมีช่องทำงเพ่ือให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนสำมำรถสอบถำม แจ้งเบำะแส ตลอดจนมีมำตรกำรคุ้มครอง          
ผู้ร้องเรียน เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

        ๒. ตัวชี ้วัดที ่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนร้อยละ 82.85 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม           
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อ่ืน     
และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร 

เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว เห็นได้ว่ำควรก ำหนดมำตรกำร
และแนวปฏิบัติในกำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบและมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น พร้อมทั้งแจ้งเวียน
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และผู้บังคับบัญชำทุกระดับควรสื่อสำรให้บุคลำกรในสังกัดทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ  

 ๓. ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 82.35 ซึ่งเป็นคะแนนจำกกำรประเมิน
กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง 

เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว เห็นได้ว่ำควรสร้ำงควำมเชื่อมั่น          
ให้บุคลำกร ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมทั้ง ควรมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
ไปปรับปรุงกำรท ำงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 



 

 

 

    - ๗ – 
 

๔. แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นการยกระดับการพัฒนำระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่ำนระบบและกลไกต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับค่าคะแนนตามตัวช้ีวัด ITA 
 คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

และประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ไดม้ีมตเิห็นชอบ 
  ๑.๑ แผนปฏิบัติกำรรำยเดือน ซึ่งมี ๔๐ กิจกรรมย่อย ในกำรขับเคลื่อนระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน  

๒๕๖๓ ถึง เดือนเมษำยน ๒๕๖๔  
  ๑.๒ แผนปฏิบัติกำรจ ำแนกตำมแบบวัด กิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ พร้อมก ำหนด

ผู้รับผิดชอบ จ ำนวน ๓๘ กิจกรรมย่อย เพ่ือปรับปรุงกระบวนงำนและยกระดับค่ำคะแนนในปีงบประมำณ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ เห็นชอบให้มีกำรเสนอ ร่ำง ค ำสั่งกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อผู้บริหำรเพ่ือยกระดับพัฒนำระบบและกลไก
ในกำรขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยในค ำสั่งดังกล่ำวประกอบด้วย 

 ๒.๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รำยตัวชี้วัด ครอบคลุม IIT, EIT และ OIT โดยก ำหนดให้
หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดกรม ร่วมขับเคลื่อนและสื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและตระหนักถึง
ความส าคัญในการเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนพัฒนาระบบการงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว และแผนปฏิบัติการรายเดือนเพ่ือยกระดับค่าคะแนนของกรม
กิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒.๒ ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดจัดท ำรำยงำนตำมแบบขับเคลื่อนกิจกรรมตำมแผนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตำมแบบที่ก ำหนดจ ำนวน ๒๓ กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัด IIT และ EIT โดยก ำหนดให้จัดส่งที่ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม ทกุวันที่ ๑๕ ของเดือน เพ่ือรวบรวมเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป 

 ๒.๓ ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดส่วนกลำง จัดท ำรำยงำนตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตำมแบบที่ก ำหนด ก ำหนดให้จัดส่งที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพ่ือรวบรวมเสนอต่อ
ผู้บริหำรต่อไป 
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๓. ก ำหนดให้มีตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส    

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  เป็นตัวชี้ วัดภำคบังคับ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของทุกหน่วยงำนในสังกัด 

 คณะท ำงำนเครือข่ำยกำรพัฒนำระบบบริหำร กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนพิจำรณำ
ทบทวนกำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรประเมินผลส่วนรำชกำรตำมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก ำหนดตัวชี้วัดบังคับระดับกอง/กลุ่มขึ้น
ตรงต่อผู้บริหำร/ศูนย์ฯ (เพ่ิมเติม) ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ "ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)"      
โดยรำยละเอียดตัวชี้วัดก ำหนดให้มีกำรสื่อสำรและขับเคลื่อนกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ITA พร้อมจัดท ำ
รำยงำนตำมแบบที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรก ำหนด 

๔. กำรก ำหนดให้ประเด็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในนโยบำย    
กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 คณะกรรมกำรจัดท ำนโยบำยก ำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ เห็นชอบให้ก ำหนดเรื่องกำ
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุ ก ำหนดไว้ในประกำศกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ เรื่อง นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 นโยบำยหลัก ๓.๓ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แนวทำงปฏิบัติ : จัดท ำแนวทำงส่งเสริมกำรน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปสู่กำรปฏิบัติ 
 โครงกำร : ส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน     

ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) 

 เป้ำหมำย :  ร้อยละ ๘๕   
 ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงานเลขานุการกรม 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

















๑ 
  

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบรายงานประจ าเดือน.................................................................................  

หน่วยงาน......................................................................................  
 

ที ่ กิจกรรม 
ความ

สอดคล้อง 
การขับเคลื่อน 

วันที ่ กิจกรรม 
๑. ๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดเข้าเยีย่มชมเว็บไซต์ และ Social 

Media ของกรมกิจการผูสู้งอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบ
นโยบาย แผนงาน ภารกิจ การขับเคลื่อนภารกิจตาม
แผนงาน ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน 

IIT7   

๒. ๒. จัดให้มีป้ายขั้นตอนกระบวนงานให้บริการประชาชน ซึ่ง
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานติดตั้งในทุกหน่วยงาน
สังกัดกรม ตลอดจนก าชับการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ี ยึด
หลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ผ่านการประชุม นเิทศงาน และหนังสือแจ้ง
เวียน ตลอดจนจัดการพื้นท่ีให้บริการหรือรอรับบริการอย่าง
เหมาะสม และมสีารสนเทศท่ีเพียงพอ พร้อมแจ้งข้ันตอน
และความคืบหน้าเป็นระยะ 

IIT1-2 
EIT3 

  

๓. ๓. ก าหนดให้มีการแจ้งแผนการใช้งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดทราบ และให้น าเรื่องรายงาน
การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน เป็น
วาระแจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อทราบในการประชุมประจ าเดือน 

IIT7 
IIT12 

  

๔. ๔. ประชาสมัพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและการ
ปฏิบัติงานท่ีไมเ่ป็นธรรมของเจ้าหน้าท่ีซึ่งปรากฏในเว็บไซต์
กรม 

IIT30 
EIT10 

  

๕. ๕. ประชาสมัพันธ์ข่าวสารนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพและแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตของหน่วยงาน 
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดไดร้ับทราบสถิติและ
ความคืบหน้าในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์กรมเปน็ประจ าทุกเดือน 

IIT26-29   

๖. ๖. แจ้งรณรงค์ให้บุคลากรถือปฏิบัตติามประกาศกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ เรื่อง มาตรการกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. ๒๕๖๑ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด ผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงาน ก าชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรม
กิจการผูสู้งอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ การ

IIT4-6 
IIT25 
EIT4 

  



๒ 
  

ที ่ กิจกรรม 
ความ

สอดคล้อง 
การขับเคลื่อน 

วันที ่ กิจกรรม 
จัดการเรื่องร้องเรียน กรณเีกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด (มกีารเผยแพร่ในเว็บไซต์
กรม) 

๗. ๗. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน ยึดหลกัตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ใช้จ่าย
งบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าตามแผนงาน/โครงการ 
และต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏบิัติ ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมลู ไมเ่อื้อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 

IIT1-3 
IIT8-11 

EIT1-3, 5 

  

๘. ๘. สนับสนุนให้มคีณะกรรมการ คณะท างานในกระบวนงาน
ต่างๆ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน 

EIT14   

๙. ๙. ประชาสมัพันธ์ช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคดิเห็นเกีย่วกับ
การด าเนินงาน/การให้บริการ และให้มีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน ทั้งผา่นรูปแบบกล่องรับ
เรื่องราว และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

EIT7-9 
EIT11-14 

  

๑๐. ๑๐. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ก าหนดให้มีการ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับต าแหน่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

IIT13-14   

๑๑. ๑๑. เผยแพร่ข้อมลูแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
และความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ในเว็บไซต์กรมหรือเว็บไซต์หน่วยงาน 

IIT7-8   

๑๒. ๑๒. แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัตติาม
คู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการและรถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 

IIT19-24   

๑๓. ๑๓. ผู้บริหารก าชับให้ผู้บังคับบญัชาช้ันต้นในฐานะผูร้ับมอบ
อ านาจ ก ากับการใช้ทรัพย์สินราชการและรถยนตส์่วนกลาง 
ของบคุลการในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระเบียบที่ก าหนด โดยจัดท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

IIT19-24   



๓ 

ที ่ กิจกรรม 
ความ

สอดคล้อง 
การขับเคลื่อน 

วันที ่ กิจกรรม 
๑๔. ๑๔. จัดท าแบบฟอร์มการยืมใช้ทรัพยส์นิราชการเป็นเอกสาร

หรือผ่านระบบเว็ปไซตร์ะบุบคุคลผู้ยืม และวันท่ีคืน
ทรัพย์สิน  

IIT23 

๑๕. ๑๕. จัดท าบัญชีรายการทรัพยส์ินของราชการ ในหน่วยงานท่ี
บุคลากรสามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติราชการ โดย
ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

IIT24 

๑๖. ๑๖. ประชาสมัพันธ์ช่องทางในการแจ้งเหตุการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ท้ังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน กล่องรับเอกสาร หรือต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าหน่วยงาน 

IIT30 
EIT10 

๑๗. ๑๗. เวียนก าชับการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคดัเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ตา่งๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอยา่งเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตัิ รวมไป
ถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคบั บัญชาท าในธุระส่วนตัว
หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

IIT13-17 

๑๘. ๑๘. ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไกใน
รูปของคณะกรรมการตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่า
ด าเนนิการด้วยความเป็นธรรม ไมไ่ด้เอื้อประโยชน์ 
กับบุคคลใด 

IIT18 

๑๙. ๑๙. จัดให้มีป้ายประชาสมัพันธ์ ดังนี ้
๑)  “การบริจาคเงิน ต้องได้รบัใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง” 
(ใบเสร็จรับเงินน าไปลดหย่อนภาษไีด้)  

๒) “ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรณีไม่ไดร้ับความสะดวก
หรือไมไ่ดร้ับความเป็นธรรมได้ท่ีกรมกิจการผูสู้งอายุ  
โทร. ๐๒  ๖๔๒ ๔๙๐๑-๓ หรือทีเ่ว็บไซต์กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ที่ www.dop.go.th” 

EIT4 
EIT10 
EIT15 

๒๐. ๒๐. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์และ Social Media ของหน่วยงาน 
ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยอัพเดทข้อมลูที่
เผยแพร่ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจบุันส าหรับหน่วยงานใน
ภูมิภาค และมอบหมายให้ Admin ประจ ากอง อัพเดท
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน ในเว็บไซต์กรม ส าหรับหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

EIT6 

๒๑. ๒๑. เผยแพรผ่ลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมลูที่
ประชาชนรับทราบว่ามีการขับเคลือ่นและปรับปรุงวิธีการ 
ขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งต่อเนือ่ง 

EIT7 



๔ 

ที ่ กิจกรรม 
ความ

สอดคล้อง 
การขับเคลื่อน 

วันที ่ กิจกรรม 
๒๒. ๒๒. ให้มีการประชุมผูร้ับผดิชอบหรือคณะท างานด้าน IT อย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 

EIT13 

๒๓. ๒๓. ก าหนดเป็นนโยบายในการน าเทคโนโลยมีาใช้สนับสนุน
ภารกิจและการให้บริการเพื่อให้เกดิความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 

EIT13 

ลงช่ือ....................................................... ผูจ้ัดท ารายงาน 
       (......................................................) 
       ต าแหน่ง......................................... 
       ข้อมูล ณ วันที่ ........./........./......... 

หมายเหตุ ๑) ส านักงานเลขานุการกรม จะประมวลข้อมูลการขับเคลื่อนตามแผนฯ จากหน่วยงานในสังกัด เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือนของผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป 

๒) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ITA เพิม่เติมได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผูสู้งอายุ หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” > 
“การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ” หรือเข้าถึงได้โดยตรงท่ี http://www.dop.go.th/th/news_hr/12 



.                                                                          .





 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

1. ความสำเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้
ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
: ระบบบริการผู้สูงอายุ

2. ความสำเร็จในการสร้างกลไกและ
ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 
(อพม.เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)ตั
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3. ร้อยละความสำเร็จใน
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองการเตรียม
ความพร้อมกอ่นวยั
สูงอายุ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินศักยภาพในการ
ดำเนินงาน (Potential Base) 

4. ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานธนาคาร
เวลาสำหรับการดูแล
ผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ด้านผู้สูงอายุ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2580) 
2. ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงาน
บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ : ระบบบริการผู้สูงอายุ 

4. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5. ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านผู้สูงอายุ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566
- 2580)
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กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย

ความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
2. ความสำเร็จของการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย 
3. ความสำเร็จในการสร้างกลไกและส่งเสริมศักยภาพ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (อพม.เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุ) 

4. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี 

5. จำนวนผู้สูงอายทุี่ได้รับการจัดสวัสดิการจากศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม (ศพส.) 12 แห่ง 

6. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

สำนักงานเลขานุการกรม 
1. ร้อยละผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency    
Assessment - ITA)   

2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้
รองรับมาตรการสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 
มิติ 

3. ระดับความสำเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียน
4. ร้อยละของการชี้แจงประเด็นที่ทันต่อ

สถานการณ์ (Line : IA /IR Chat) ได้ครบถ้วน
(ถ้ามีประเด็นที่ต้องชี้แจง)

ศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ

จังหวัดชลบุร ี
1. ร้อยละความสำเร็จในการ

ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ 
2. ร้อยละความสำเร็จในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
3. ระดับความสำเร็จของการ

ขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ุ
1. จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ 
2. จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมการส่งเสริมความ

ร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ 
3. ระดับความสำเร็จในการสร้างความรู้ความ

เข้าใจเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนวัย
สูงอายุ  

4. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

5. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง 
1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพื้นที่ที่ได้รับการปรับ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพื้นที่ที่จัดทำระบบดูแล
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้รับการดูแล
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ 

3. ความสำเร็จในการสร้างกลไกและส่งเสริมศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุ (อพม.เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุ)  

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานธนาคารเวลาของ
ประเทศไทย 

5. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการภายในศูนย์
(ศพส.) 

6. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

6.1 ระดับความสำเร็จการให้บริการประชาชน 
: ระบบบริการผู้สูงอายุ (การให้บริการ
กู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและ
การสนบัสนนุโครงการผ่านระบบออนไลน)์ 

กองบริหารกองทุนผู้สูงอาย ุ
1. ระดับความสำเร็จการให้บริการประชาชน : ระบบบริการผู้สูงอายุ

(การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและการสนับสนุน
โครงการผ่านระบบออนไลน์)  

2. ร้อยละของชมรม องค์กร และภาคี เครือข่ายผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาตนเองจาก
กองทุนผู้สูงอายุ 

3. จำนวนผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 

4. ร้อยละของการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ในภูมิภาค ประจำปี
งบประมาณ 2564 

5. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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6.2 การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการ

ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่รายงานชี้แจง
ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

4. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

5. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. ระดับความสำเร็จของการประเมิน

สถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

2. ระดับความสำเร็จของการประเมินผล
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

4. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานลดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมันเชื้อเพลิง)
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 4. ระดับความสำเร็จของการป้องกันภัยพิบตัิและภาวะฉกุเฉินด้า
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1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management: KM) 2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
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6. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
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