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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส 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. ๒๕๖๔ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สู งอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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. ๒๕๖๔ 

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

 

 

คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
มกราคม ๒๕๖๕ 



 

 

 

 
รายงานการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑. ความเป็นมา 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

 ปัจจุบันการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม         
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

     ๒.๑  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ  
        ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยภาพรวมได้ ๙๖.๓๕ คะแนน อยู่ในระดับ AA      

 
ภาพที่ ๑ สรุปผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ ๒ ภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
 
 ๒.๒ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ  
จ าแนกตามเครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมิน พบว่า คะแนนจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ได้คะแนนภาพรวมมากที่สุด ร้อยละ ๑๐๐ คะแนน รองลงมา คือ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) ได้คะแนนภาพรวมร้อยละ ๙๖.๔๕ คะแนน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  
ได้คะแนนภาพรวมน้อยที่สุด ร้อยละ ๙๑.๓๗ คะแนน         
 
 

 

 

   

 

  
 

ภาพที่ ๓ กราฟแสดงผลการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
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 ๒.๓  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ                
จ าแนกรายละเอียดตามตัวช้ีวัด  

เครื่องมือประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
แบบประเมิน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.63 96.45 

2 การใช้งบประมาณ 95.44 

3 การใช้อ านาจ 97.05 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.62 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.49 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.18 91.37 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.03 

8 การปรับปรุงการท างาน 90.90 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

9 การเปิดเผยข้อมูล 100 100 

10 การป้องกันการทุจริต 100 

คะแนนภาพรวม 95.63  

ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมนิของกรมกิจการผู้สูงอายุ จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
 

ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมนิของกรมกิจการผู้สูงอายุ คะแนนสงูสุดรายตัวชี้วัด 
 
 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 100 

2 การป้องกันการทุจริต 100 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 97.63 

4 การใช้อ านาจ 97.05 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.49 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.62 

7 การใช้งบประมาณ 95.44 

8 คุณภาพการด าเนินงาน 92.18 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.03 

10 การปรับปรุงการท างาน 90.90 



 

 

 

- ๔ – 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
คะแนน 

หมายเหตุ : องค์ประกอบย่อย ปี 
2563 

ปี 
2564 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ลดลงจากปีก่อน 

IIT : วัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในกรม  
30 ข้อค าถาม 
(30 คะแนน) 

1.การปฏิบัติ
หน้าที่  

90.84 97.63 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

6 ค าถาม (i1 - i6) 

2.การใช้
งบประมาณ 

83.03 95.44 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

6 ค าถาม (i7 -I 12) 
ค าถามที่บุคลากรในกรมตอบแล้วค่าคะแนนต่ าที่สุด    
1) ไม่รู้เกี่ยวกบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 
2) มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสด ุและการตรวจ
รับพัสดุ (เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง) 
3) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ
น้อยมากจนถึงไม่มีส่วนร่วมเลย(สอบถาม/ทักท้วง/
ร้องเรียน) 

3.การใช้อ านาจ 87.39 97.05 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

6 ค าถาม (i13 - i18) 

4.การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

82.85 95.62 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

6 ค าถาม (i19 - i24) 
ค าถามที่บุคลากรในกรมตอบแล้วค่าคะแนนต่ าที่สุด    
1) ไม่มีความสะดวกในการขออนุญาตยมืทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของตน 
 

5.การแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต  

82.35 96.49 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

6 ค าถาม (i25 - i30) 
ค าถามที่บุคลากรในกรมตอบแล้วค่าคะแนนต่ าที่สุด    
1) ความเห็นในประเด็น ถา้หากพบแนวโน้มการทุจริต
ที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ตวัผู้ตอบไม่มีความมั่นใจวา่
ตนเองจะปลอดภัยหรือไม่เกิดผลกระทบไปด้วย การ
ติดตามผลการร้องเรียนท าได้น้อย การร้องเรียนและส่ง
หลักฐานไม่ได้สะดวก 
  

EIT :  วัดการ
รับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก 
15 ข้อค าถาม 
(30 คะแนน) 

6.คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

88.73 92.18 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

5 ค าถาม (e1 - e5) 
 

๗.ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

85.38 91.03 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

5 ค าถาม (e6 - e10) 

8.การปรับปรุง 
การท างาน 

86.34 90.90 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

5 ค าถาม (e11 - e15) 

OIT :  ตรวจ
การเปิดเผย
ข้อมูล  
สาธารณะ 
(เว็บไซต์)  
43 checklist   
(40 คะแนน) 

9.การเปิดเผย
ข้อมูล 

90.92 100 ลดลงจากปีก่อน 
 

33 ประเด็น (o1 - o33) 

10.การป้องกัน 
การทุจริต 

100.00 100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

10 ประเด็น (o34 -  o43) 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนน ITA กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2563 - 2564 : รายตัวชี้วัดหลัก 
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แบบวัดการรับรู้ของ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๗๖.๔๐ ๘๕.๒๙ ๙๖.๔๕ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๗๙.๘๓ ๘๖.๘๒ ๙๑.๓๗ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๘๕.๗๖ ๙๕.๔๖ ๑๐๐ 

รวม ๘๑.๑๗ ๘๒.๙๒ ๙๖.๓๕ 

ตารางที่ ๔ สถิติผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี 

 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน 

 จากตาราง 3 เปรียบเทียบผลคะแนน ITA กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2563 - 2564 : รายตัวชี้วัดหลัก ซึ่งพบว่า  

 
3.1 ตัวช้ีวัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) มีจ านวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้  

 1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 97.63 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้          
ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา        
ที่ก าหนดไว้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส               
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงาน          
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

  2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 95.44 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้           
ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค าถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้วเห็นว่า 
หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรับรู้ เพ่ิมมากขึ้น จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยผ่านช่องทางหน้า
เว็บไซต์บุคลากรสามารถเข้าดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง และมีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

  3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 97.05 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน          
การประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม    
และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา  
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม รวมไป
ถึงการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

  4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 95.62 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในการ 
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ขอยืมทรัพย์สินของราชการ เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค าถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว เห็นได้ว่าบุคลากร
ทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบและมีความคล่องตัวมากขึ้น มีการแจ้ง
เวียนเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 

  5.  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 96.49 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค าถามที่ใช้ในการ
ประเมินการรับรู้แล้ว เห็นได้ว่าบุคลากรมีการรับรู้ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในภาพรวมมากขึ้น  
ซึ่งหน่วยงานมีการปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ร้องเรียน
สามารถส่งหลักฐาน และติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างสะดวก สร้างความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการ รวมไปถึงการน า
ผลจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานอย่างจริงจัง และให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

  6. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล                 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล           
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ    
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งแสดงถึง        
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

 3.2  ตัวช้ีวัดที่เป็นจุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 95) มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

  1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 92.18 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง    
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเห็นว่า
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ           
ว่ายึดตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้บริการอย่างเท่าเทียม ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา               และ
ไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

. 
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  2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 91.03 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารใน
เรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้สามารถ 
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วยซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 90.90 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็น         
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงาน     
ให้ดียิ่งขึน้ รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

     
 

๔. การปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินฯ 
 
  คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
  หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 96.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดั บ AA 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุ
ความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมี
รายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล หรือส่งเสริมการท างานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานที่น ามาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  
 
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจน
มากขึ้น 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน 
ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

- เพ่ิมมาตรการก ากับให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

- เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 



 

 

 

- ๘ – 
 

- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 

- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
 

- เพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่
ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมาก
น้อยเพียงใด 

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่าง
จริงจัง 
 

- เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

 
 

๕. แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

  เพ่ือเป็นการยกระดับการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบและกลไกต่างๆ ดังนี้ 

   ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับค่าคะแนนตามตัวชี้วัด ITA คณะท างาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ไดม้ีมตเิห็นชอบ 
    ๑.๑ แผนปฏิบัติการรายเดือน ซึ่งมี ๓๐ กิจกรรมย่อย ในการขับเคลื่อนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  
    ๑.๒ แผนปฏิบัติการจ าแนกตามแบบวัด กิจกรรม ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมก าหนด
ผู้รับผิดชอบ จ านวน ๔๕ กิจกรรมย่อย เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานและยกระดับค่าคะแนนในปีงบประมาณ         พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
   1.๓ ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท ารายงานตามแบบขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบที่ก าหนดจ านวน ๒๓ กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัด IIT และ EIT โดยก าหนดให้จัดส่งที่
ส านักงานเลขานุการกรม ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพ่ือรวบรวมเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
   ๑.๔ ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด จัดท ารายงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามแบบที่ก าหนด ก าหนดให้จัดส่งที่ส านักงานเลขานุการกรม รายงานในสัปดาห์แรกของเดือน เพ่ือรวบรวมเป็น
หลักฐานประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมกิจการผู้สูงอายุ 
   ๑.๕ แผนมอบหมายหน่วยงานจัดท าข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็ปไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 



 

 

 

- ๙ – 
 
   ๒. ก าหนดให้มีตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้ วัดภาคบังคับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของทุกหน่วยงานในสังกัด 
 
   คณะท างานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผู้สูงอายุ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานพิจารณา
ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการตามาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยก าหนดตัวชี้วัดบังคับระดับกอง/กลุ่มขึ้น
ตรงต่อผู้บริหาร/ศูนย์ฯ (เพ่ิมเติม) ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ "ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)"      
โดยรายละเอียดตัวชี้วัดก าหนดให้มีการสื่อสารและขับเคลื่อนกิจกรรมให้สอดคล้ องกับตัวชี้วัด ITA พร้อมจัดท า
รายงานตามแบบที่ส านักงานเลขานุการก าหนด 
   ๓. การก าหนดให้ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในนโยบาย    
การก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   คณะกรรมการจัดท านโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี กรมกิจการผู้สูงอายุ เห็นชอบให้ก าหนดเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ก าหนดไว้ในประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

   นโยบายหลัก ๓.๓ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   แนวทางปฏิบัติ : จัดท าแนวทางส่งเสริมการน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ 
   โครงการ : ส่งเสริมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
   ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

   เป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๕   
   ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงานเลขานุการกรม 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ษ.65 พ.ค.-65

1 กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมยอดการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์และ Social Media ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

อย่างต่อเน่ือง

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 ผู้บริหารก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผ่านการประชุม นิเทศงาน และหนังสือแจ้งเวียน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปรากฏในเว็บไซต์

กรม

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบสถิติและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

 ซ่ึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบสถิติและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

 ซ่ึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 ประชาสัมพันธ์ช่องทางท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และให้มีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย

ได้อย่างชัดเจน ท้ังผ่านรูปแบบกล่องรับเร่ืองราว และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมีส่วนร่วม

ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับรับทราบแผนการใช้งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน พร้อมเน้น

ย้ ารายงานการเบิกจ่ายและขับเคล่ือนภารกิจกรมในท่ีประชุมประจ าเดือน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในเว็บไซต์กรม

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 จัดให้มีป้ายข้ันตอนกระบวนงานให้บริการประชาชน ซ่ึงก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานติดต้ัง

ในทุกหน่วยงานสังกัดกรม รวมท้ังเผยแพร่ในเว็บไซต์

✓

10 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดน าเร่ืองการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นวาระในการ

ประชุมประจ าเดือน เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ

✓

11 จัดท าหนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามคู่มือการใช้ทรัพย์สิน

ราชการและรถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน

✓

12 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

✓

13 ผู้บริหารแสดงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ

เป็นแบบอย่าง

✓

14 มีการออก ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่ือง นโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) โดยมีหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรลงนามรับทราบและ

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

✓

15 สนับสนุนให้มีคณะกรรมการ คณะท างานในกระบวนงานต่างๆ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้

บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะท างาน

✓

แผนการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการผู้สูงอายุ

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลา



พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ษ.65 พ.ค.-65
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา

16 ประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ คร้ังท่ี 1 น าเสนอประเด็นผล

การด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาต่อคณะกรรมการ ITA เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในปีท่ีผ่านมา

✓

17 น าเสนอประเด็นผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาต่อคณะกรรมการ ITA เพ่ือพิจารณา

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

✓

18 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ✓

19 เร่ิมตอบแบบวัด IIT และ EIT ✓ ✓ ✓

20 เร่ิมตอบแบบวัด OIT ✓ ✓

21 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดเปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแจ้งผ่าน

เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น

✓ ✓

22 ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไกในรูปของคณะกรรมการตลอดจน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด าเนินการด้วย

ความเป็นธรรม ไม่ได้เอ้ือประโยชน์กับบุคคลใด

✓ ✓

23 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ “การบริจาคเงิน ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง”(ใบเสร็จรับเงิน

น าไปลดหย่อนภาษีได้) ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรณีไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้รับความ

เป็นธรรมได้ท่ีกรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 02 642 4901-3 หรือเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ ท่ี 

www.dop.go.th  และสายด่วนถึงผู้บังคับบัญขา กรณีไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็น

ธรรมจากการบริการหรือเจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์

✓ ✓ ✓

24 พัฒนารูปแบบเว็บไซต์และ Social Media ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยอัพเดท

ข้อมูลท่ีเผยแพร่ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

25 ก าหนดให้มีการบริหารจัดการ Social Media โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆ ร่วมเป็น Admin 

เพ่ือให้มีเน้ือหาท่ีหลากหลายและอัพเดทอย่างสม่ าเสมอ

✓ ✓

26 ประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ คร้ังท่ี 2 ช้ีแจงการตอบแบบวัด

 OIT

✓

27 ฝ่ายเลขา จัดประชุม ZOOM ช้ีแจงบุคลากรหน่วยงานในสังกัด ช้ีแจงท าความเข้าใจแบบวัด IIT ✓

28  ให้หน่วยงานจัดการพ้ืนท่ีให้บริการหรือรอรับบริการอย่างเหมาะสม และมีสารสนเทศท่ีเพียงพอ

 พร้อมแจ้งข้ันตอนและความคืบหน้าเป็นระยะ

✓

29 พัฒนารูปแบบและเน้ือหาในเว็บไซต์ของกรมให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึงและปรับปรุง

เน้ือหาอย่างต่อเน่ืองโดยสอดรับกับแบบวัด ITA

✓ ✓

30 ประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ คร้ังท่ี 3

✓ ✓



 
 
 

 
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
กรมกิจการผู้สูงอายุ 

 

แบบวัด ปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

IIT 1. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรในหน่วยงานประเมิน

ว่า มีการปฏิบัติ/การให้บริการ

แก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตาม

ขั้นตอน มีระยะเวลาที่ก าหนด

และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ 

บุคลากรยังเห็นว่าการ

ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของ

งานและมีความรับผิดชอบ  

ในระดับมากท่ีสุด 

1) เพิ่มมาตรการก ากับให้กับเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานให้บริการประชาชน

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่ก าหนด  

ธ.ค.- ม.ค. 2565 ทุกหน่วยงาน 

2) จัดให้มีป้ายขั้นตอน กระบวนงาน

ให้บริการประชาชน ซึ่งก าหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

ติดตั้งในทุกหน่วยงานสังกัดกรม 

รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์  

พ.ย. – ธ.ค. 2564 ทุกหน่วยงาน 

3) ผู้บริหารก าชับการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ ยึดหลักตามมาตรฐาน 

ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้

อย่างเคร่งครัด ผ่านการประชุม 

นิเทศงาน และหนังสือแจ้งเวียน  

ม.ค.- ก.พ. 2565 (สลก./กบท./

สคส.) 

 

4) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ถ่ายทอด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ 

ก าหนดให้มีการมอบหมายงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ

ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ม.ค.- ก.พ. 2565 ทุกหน่วยงาน 



แบบวัด ปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  

2. ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ

บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ิม

มากขึ้น ร่วมถึงวัตถุประสงค์

ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ แต่ยัง

ขาดการมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ และยังมีความ

เข้าใจที่ผิดในการจัดหาวัสดุ

และตรวจรับที่เอ้ือประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนรวม 

ในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ โดยสามารถสอบถาม

หรือทักท้วงได ้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ 

ม.ค – ก.พ. 2565 สลก. 

2) แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับ

รับทราบแผนการใช้งบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน พร้อมเน้น

ย้ ารายงานการเบิกจ่ายและ

ขับเคลื่อนภารกิจกรม ในที่ประชุม

ประจ าเดือน  

พ.ย. – ธ.ค. 2564 กยผ./ สลก. 

3) เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน และ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม  

ม.ค. - ก.พ. 65 กยผ. 

4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดน า

เรื่องการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

งบประมาณ เป็นวาระในการ

ประชุมประจ าเดือน เพ่ือแจ้งให้

บุคลากรในสังกัดทราบ 

ม.ค. - ก.พ. 65 สลก/กยผ 

5) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด

เปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณใน

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแจ้งผ่าน

เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น  

ม.ค. - ก.พ. 65 สลก.สคส. 

3. ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 

 บุคลากรบางส่วน ยังเห็นว่า

ได้รับมอบหมายงานจาก

ผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นธรรม 

1) ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งเวียนก าชับ

การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

มอบหมายงาน การประเมินผลการ

พ.ย. – ธ.ค. 2564 สลก. 
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รวมถึงการได้รับการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

และการคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือ

การให้ทุนการศึกษายังไม่เป็น

ธรรม 

ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร

เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่ง

จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่

เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจ

สั่งการให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาท าใน

ธุระส่วนตัวหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

2) ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไก 

ในรูปของคณะกรรมการ ตลอดจน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

บุคคลหรือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ว่าด าเนินการด้วยความ

เป็นธรรม ไม่ได้เอ้ือประโยชน์กับ

บุคคลใด  

พ.ย. – ธ.ค. 2564 สลก. 

4. ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 

 บุคลากรในหน่วยงาน/

บุคคลภายนอก ยังไม่ทราบ

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

1) เพ่ิมการอ านวยความสะดวก

เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต 

เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ  

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด

ถือปฏิบัติตามคู่มือการใช้ทรัพย์สิน

ราชการและรถยนต์ส่วนกลาง ให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน  

3) จัดท าคู่มือ/แบบฟอร์มการยืมใช้

ทรัพย์สินราชการ เป็นเอกสารหรือ

ผ่านระบบเว็ปไซต์ ระบุบุคคลผู้ยืม 

และวันที่คืนทรัพย์สิน 

4) ผู้บริหารก าชับให้ผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้นในฐานะผู้รับมอบอ านาจ 

ก ากับการใช้ทรัพย์สินราชการและ

รถยนต์ส่วนกลาง ของบุคลการใน

สังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตามระเบียบที่ก าหนด  

ม.ค.- ก.พ. 2565 สลก. /กตส. 

กลุ่มการคลัง

และพัสดุ 
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5) จัดท าบัญชีรายการทรัพย์สินของ

ราชการ ในหน่วยงานที่บุคลากร

สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบ

โดยทั่วกัน  

5. ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 

 บุคลากรในหน่วยงานประเมิน
ว่าผู้บริหารให้ความส าคัญ สร้าง
ความเข้าใจกับการต่อต้านการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัย
เมื่อเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ในอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยังคง
ต้องเน้นการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด ตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ และมีบทลงโทษทาง
วินัยอย่างจริงจัง เมื่อพบการ
ประท าการทุจริต 

 

1) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  

2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด

ได้รับทราบสถิติและความคืบหน้า

ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เป็นประจ าทุกเดือน  

3) ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรม

กิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

มาตรการ แนวปฏิบัติ การจัดการ

เรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 13 

มิถุนายน 2562 โดยเคร่งครัด  

4) มีหนังสือแจ้งเวียนลงนามรับทราบ

รณรงค์ให้บุคลากรถือปฏิบัติตาม

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง 

นโยบายการไม่รับของขวัญและของ

ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

(No Gift Policy) โดยเคร่งครัด 

ม.ค – ก.พ. 2565 สลก. 

-กลุ่มกฎหมาย 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

-กลุ่มงาน

จริยธรรม 

EIT 6. ตัวช้ีวัดคุณภาพการ

ด าเนินงาน 

1) ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก 

พ.ย. – ก.พ. 2565 สลก. 

-กลุ่มการคลัง

และพัสดุ 
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

รับรู้ภารกิจ การปรับปรุง

คุณภาพการบริการ และ

ช่องทางการเสนอแนะ/

ร้องเรียน แต่ยังไม่เป็นที่พึง

พอใจ ในด้านการปฏิบัติงาน/

ให้บริการ กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน 

2) มีการชี้แจงและตอบค าถาม  

เมื่อมีข้อกังวลสงสัย เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3) มีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน ยึดหลักตามมาตรฐาน 

ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้

อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไป

อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

4) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ 

ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าบริหาร 

หรือ กรณีช าระค่าบริการ ต้องได้รับ

ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

และมีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้ง

เบาะแส ตลอดจนสายด่วนถึงผู้

บังคับบัญขา กรณีไม่ได้รับความ

สะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

การบริการหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ

ผลประโยชน์  

5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้ง

เหตุการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในส่วนราชการ ทั้งผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน กล่องรับเอกสาร  

หรือต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ

จริยธรรมประจ าหน่วยงาน  

6) ให้หน่วยงานจัดพื้นที่ให้บริการหรือ

รอรับบริการอย่างเหมาะสม และมี

สารสนเทศที่เพียงพอ พร้อมแจ้ง

ขั้นตอนและความคืบหน้าเป็นระยะ  

กยผ. 

-กลุ่ม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

กบท. 

-หัวหน้า

หน่วยงานใน

สังกัด 
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 7. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานให้สามารถเข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง

หลากหลาย ให้สาธารณชน

รับทราบอย่างชัดเจน สร้าง

ช่องทางรับฟังค าติชมและความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/

การให้บริการ อย่างต่อเนื่อง 

1) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2) พัฒนารูปแบบเว็บไซต์และ Social 

Media ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

ไม่ซับซ้อน โดยอัพเดทข้อมูลที่

เผยแพร่ให้ครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน  

3) เผยแพร่ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน

รับทราบว่ามีการขับเคลื่อนและ

ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

4) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางที่

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ และให้มี

การชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย

ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนแจ้งผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือผ่าน

ช่องทาง Social Media ของกรม  

5) ให้มีการประชุมคณะท างาน IT 

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ 

พ.ย. – ม.ค. 2565 สลก. 

-กลุ่มสื่อสาร

องค์กร 

กยผ. 

-กลุ่ม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สลก. 

กบท. 

 8. ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการ

ท างาน 

 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป

มีส่วนรวมในการปรับปรุง

พ.ย. – ม.ค. 2565 ผู้อ านวยการ

กอง/หัวหน้า

หน่วยงานใน

สังกัด 
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เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานสร้าง

ความโปร่งใสมากขึ้น มีการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็ว ผ่าน

ระบบเว็ปไซต์ 

พัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

2) สนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 

คณะท างานในกระบวนงานต่างๆ 

โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้

บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น

คณะท างาน  

3) ก าหนดเป็นนโยบายในการน า

เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนภารกิจ

และการให้บริการเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

4) ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ และให้มี

การชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย

ได้อย่างชัดเจน ทั้งผ่านรูปแบบ

กล่องรับเรื่องราว และผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ  

5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน

การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมของ

เจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์กรม  

OIT 9. ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 

 การจัดการข้อมูลในเว็บไซต์  

ยังมีบางส่วนที่กระจัดกระจาย 

ท าให้ผู้เยี่ยมชมต้องเสียเวลาใน

การสืบค้นข้อมูล ยังขาดการ

จัดท าแบนเนอร์ที่เด่นชัดให้ผู้

1) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ

ให้บริการที่มีความโปร่งใสมากข้ึน

โดยพัฒนารูปแบบและเนื้อหาใน

เว็บไซต์ของกรม ให้มีความทันสมัย 

ง่ายต่อการเข้าถึง และปรับปรุง

เนื้อหาอย่างต่อเนื่องโดยสอดรับกับ

แบบวัด ITA  

ม.ค. - มี.ค. 2565 คณะกรรมการ 

ITA 

สลก. 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 



แบบวัด ปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงได้อย่าง

รวดเร็ว 

 นอกจากนี้ บุคลากรยังขาด

 ความเข้าใจและสับสนในการ

 ตอบแบบวัด ตลอดจนการเห็น

 ความส าคัญของการตอบแบบ

 ประเมิน ITA 

2) พัฒนาสื่อให้เห็นโครงสร้างเว็บไซต์ 

(Site Map) มุ่งเน้นย้ าเนื้อหาใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ITA ว่ามี

การเผยแพร่ในส่วนใด  

3) จัดหมวดหมู่เนื้อหาที่เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึง 

ตลอดจนการจัดท าแบนเนอร์ให้

เข้าถึงได้อย่างสะดวกในประเด็น

ส าคัญ เช่น ก าหนดให้มีหัวข้อ 

“คู่มือการปฏิบัติงาน” และ “คู่มือ

มือประชาชน” 

4) ก าหนดให้มีการบริหารจัดการ 

Social Media โดยมีผู้แทนจากกอง

ต่างๆ ร่วมเป็น Admin เพ่ือให้มี

เนื้อหาที่หลากหลายและอัพเดท

อย่างสม่ าเสมอ 

5) กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมยอดการเข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์และ Social 

Media ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

อย่างต่อเนื่อง  

6) สื่อสารเนื้อหาตามตัวชี้วัดตามแบบ

วัด ITA กับบุคลากรในสังกัดและ

ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง 

Social Media อย่างสม่ าเสมอ 

และความรับผิดชอบของผู้ตอบ

กรณีไม่แสวงหาข้อมูลข่าวสารก่อน

การตอบแบบวัด 

-กลุ่มสื่อสาร

องค์กร 

กยผ. 

-กลุ่ม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10. ตัวชี้วัดการป้องกันการ

 ทุจริต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

 ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

 อย่างเป็นระบบและรอบด้าน 

1) ผู้บริหารมีการแสดงนโยบายการไม่

รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 

Policy) และแจ้งให้บุคลากร

รับทราบ และถือปฏิบัติ 

ม.ค. - ก.พ. 2565 คณะกรรมการ 

ITA 

สลก. 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 



แบบวัด ปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1) ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 

น าเสนอประเด็นผลการด าเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการ 

ITA เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ  

2) เผยแพร่ผลการด าเนินการตาม

มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

หมายเหตุ 

1) แบบวัดการรับบรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

- ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

- ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

- ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

- ตัวชี้วัดที่ 8การปรับปรุงการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  



๑ 
  

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 ตลอดจนก าชับให้บุคลากร
ปฏิบัติตามประกาศกรมกิจการผู้สงูอายุ เรื่อง นโยบายการ
ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
(No GIFT POLICY) ฉบับลงวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยเคร่งครดั 

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

IIT19-24   



๓ 
  

ที ่ กิจกรรม 
ความ

สอดคล้อง 
การขับเคลื่อน 

วันที ่ กิจกรรม 
ระเบียบที่ก าหนด โดยจัดท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

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   



๔ 
  

ที ่ กิจกรรม 
ความ

สอดคล้อง 
การขับเคลื่อน 

วันที ่ กิจกรรม 
๒๑. ๒๑. เผยแพรผ่ลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมลูที่

ประชาชนรับทราบว่ามีการขับเคลือ่นและปรับปรุงวิธีการ 
ขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งต่อเนือ่ง 

EIT7   

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 



กรอบการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการผู้สูงอายุ
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องค์ประกอบที่ 1 การประเมนิประสิทธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base)

1. ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์
และช่วยเหลือในการรับ
สวัสดิการของประชาชน
ตลอดช่วงชีวิต

2. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน

3. ความส าเร็จในการพัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base)

4. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 

4.1  การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

4.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนระบบ 

การแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับ
สวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 

2. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือน

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

4. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติ   
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)   
กรมกิจการผู้สูงอายุ

5. ระดับความส าเร็จในการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย พ.ศ.
2560 - 2565

กองส่งเสริมสวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

1. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อน
ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือ
ในการรับสวัสดิการของประชาชน
ตลอดช่วงชีวิต 

2. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือน 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

4. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการ
จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
12 แห่ง

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน

2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้
มีมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

3. ร้อยละของผู้สูงอายุและคนทุกวัยที่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา

4. ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนสูงวัย

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
1. ระดับความส าเร็จในการ

ขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือน
สิทธิ์และช่วยเหลือในการรับ
สวัสดิการของประชาชนตลอด
ช่วงชีวิต 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) เพื่อน าไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

3. ระดับความส าเร็จของการ
ติดตามหนี้ค้างช าระของ
กองทุนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ส านักงานเลขานุการกรม
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าร่าง

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. ....

2. ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน 
(ไฟฟ้า, น้ ามันเชื้อเพลิง) 

3. ระดับความส าเร็จของการปรับเปลี่ยน
กระบวนงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ระดับความส าเร็จของการสื่อสารให้เข้าถึง
สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท านโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดี
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ตามแผนการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน

3. ระดับความส าเร็จของการประเมินผล
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. ร้อยละของการด าเนินการตาม

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่รายงาน
ชี้แจงผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี

1. ระดับความส าเร็จในการ
ช่วยเหลือประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน 

2. ร้อยละความส าเร็จในการ
ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ

3) ร้อยละความส าเร็จในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
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ศพส.บ้านบางแค
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

3. ระดับความส าเร็จของผู้สูงอายุที่ได้รบัการ
สงเคราะห์ในภาวะยากล าบาก

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ทีได้รับ   
การเสริมสร้างชุมชนทีเ่ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (UD)

ศพส.ปทุมธานี
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือน 

2. จ านวนพื้นทีใ่นความรบัผิดชอบ
โครงการพัฒนาระบบดูแลและ
คุ้มครองผู้สูงอายุ

3. ระดับความส าเร็จการขบัเคลื่อน
กิจกรรมโรงเรยีนผู้สูงอายุใน ศพอส. 
และพื้นที่ความรบัผิดชอบ

ศพส.บ้านบางละมุง
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

3. ระดับความส าเร็จของการผู้สูงอายุที่ได้รบัการ
สงเคราะห์ในภาวะยากล าบาก

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานโครงการ
เสริมสร้างชุมชนทีเ่ป็นมติรกบัผู้สูงอายุ

ศพส.วาสนะเวศม์
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
จัดท าระบบดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิ

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
จัดท าระบบดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิ

4. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รบัการสงเคราะห์ใน
ภาวะยากล าบาก

ศพส.ล าปาง
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญในการดแูลผู้สูงอายุ  

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
จัดท าระบบดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิ

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ศพส.ขอนแก่น
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบากและ
มีความเดือดรอ้นไดร้บัการคุ้มครองพทิักษ์สิทธิ
และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายก าหนด

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
จัดท าระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
และผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ์ผู้สูงอายุ

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและปลอดภัย

ศพส.บ้านบุรีรัมย์
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน 

2. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ
การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย

3. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิโครงการ
เสริมสร้างชุมชนทีเ่ป็นมติรกบัผู้สูงอายุ

4. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากล าบาก

ศพส.นครพนม
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย

3. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกจิกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน
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ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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พ 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ระดับความส าเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
3. ระดับความส าเร็จของการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานลดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ ามันเชื้อเพลิง)
5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอย
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1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการการจัดการความรู้และนวตักรรม (KM)
2. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
4. ระดับความส าเร็จของการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวลัเลิศรัฐ

ศพส.ภูเก็ต
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญในการดแูลผู้สูงอายุ

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้ผู้สูงอายุเหมาะสมและปลอดภัย

4. ร้อยละความส าเร็จของการบันทึกข้อมลูใน
ฐานข้อมูล

ศพส.สงขลา
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือน

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
จัดท าระบบดูแลและคุ้มครองพทิักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพื้นที่ที่
ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้

ศพส.บ้านทักษิณ
1. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการปรบั
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ

3. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก
ใด้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์

4. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ 
(แบบไม่ของบประมาณ)
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