
สรุปรายงานการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00-15.30 น.  
ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคาร 1 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

---------------------------- 
 
ผู้มาประชุม  
 1. นายยงยศ  ธรรมวุฒิ  ที่ปรึกษาระดับกระทรวง   ประธาน 
       นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 2. นายพิเชฐ  บัญญัติ  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 4. นายสมชาย  ปรีชาทวีกิจ  รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 4. นางจันฑนา  จินดาถาวรกิจ นิติกรช านาญการพิเศษ 
       แทนรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 5. นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
       แทนรองอธิบดีกรมอนามัย 
 6. นางสาวปริญดา  ทุนค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
       แทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 7. นางสาววราภรณ์  วรบุตร  นิติกรช านาญการ 
       แทนรองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 8. นางสาวมณีรัตน์  วิทยานารถไพศาล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
       แทนรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 9. นายวิทยา  ตันสุวรรณนนท์  รองเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 10. นางสาวโสภิชา  เล้าเกต  รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 11. นางสาวสิริวิภา  โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร 
       แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 12.  นางสาวกีรติสุดา  บ าเพ็ญบุญชู ผู้จัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แทนรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 13. นางสาวชัชชญา  บุณย์ศิริ  หัวหน้าส านักบริหารงานทั่วไป 
       แทนรองผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ 
       สถานพยาบาล  
 14. นางสาวจิตติมา  ช้างน้อย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       แทนผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

 18. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้ไม่มา ... 
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ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
 - นางวีระมล  มหาตมวดี   ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวหรรษา  ทองค า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 3. นางสาวสุภาวดี  พิบูลย์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 4. นางสาวพรนภัส  แสงสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 5. นางสาวนิตยา  เหล่าชา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6. นายรณชัย  ธูปทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 7. นางสาวอรทัย  ชูศรี   เจ้าหน้าทีน่โยบายและแผน 
 8.  นายสุรศักดิ์  กองกมล   นิติกร   
 9. นางสาวเพชรลดา  กาฎีโรจน์  นิติกร 
 10. นายธีรพงษ์  เสวนาพร   นิติกร 
 11. นางสาวคงขวัญ  จันทร์แก้ว  ผู้จัดการงานสวัสดิการ 
 12. นางสาวนิตยา  เหล่าชา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13. นายรณชัย  ธูปทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1) การด าเนินงานของ Chief Integrated Program Office : CIPO ในภาพรวมของ 
กระทรวงสาธารณสุข โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ถูกเลือกเป็น 1 ใน 3 เรื่องส าคัญ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และในภาพของกระทรวงรวมถึงรัฐบาลเอง 
ได้ให้ความสนใจ ชื่นชมการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของทุกหน่วยงานในทุกสังกัด 
ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนได้รับความชื่นชมการด าเนินงานของ CIPO โครงการดังกล่าว ว่าเป็นการ 
บูรณาการงานและการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีหนังสือขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขใน
การด าเนินงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ Chief Integrated Program Office : CIPO ของกระทรวง
สาธารณสุขด้วยเช่นกัน 
 2) การด าเนินงานของ  Chief Integrated Program Office : CIPO แผนงานที่ 12  
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการที่ 40 โครงการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ มีกิจกรรมที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาคือ 
  2.1 มีการบู รณาการหน่ วยงานระดับกรม หน่ วยงานของรั ฐภายใต้ก ากับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้ามาร่วมบูรณาการและท างานใน
รูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล 
  2.2 แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment :EBIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับเนื้อหา ดังนั้นแต่ละหน่วยงานเมื่อ
ทราบคะแนนของตนเองอาจพบประเด็นในบางเรื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานในระดับจังหวัดจะพบค่าคะแนนภาพรวม
ระดับจังหวัดมีคะแนนที่ไม่สูง แม้ว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะมีคะแนนที่สูงก็ตาม สาเหตุจากคะแนน
ภาพรวมระดับจังหวัดจะน าคะแนนของโรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมารวมเข้าด้วยกัน 
                   ต้องยอมรับ … 
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ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนั้นเป็นหน่วยงานเป้าหมายใหม่ที่เข้าร่วมการ
ประเมินในปีนี้ หน่วยงานต้องมีกระบวนการเรียนรู้ทีเ่พ่ิมข้ึน ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นเข้าร่วม
การประเมินเป็นปีที่ 3 แล้ว จึงมีกระบวนการเรียนรู้ที่มากกว่า 2 หน่วยงานที่กล่าวถึง เหล่านี้จึงเป็นจุดที่
ส่วนกลางก าลังสะท้อนการด าเนินทั้งหมดที่ส่วนกลางเองพยายามจัดการซ่ึงยังไม่สามารถลงถึงระดับพ้ืนที่ 
เหล่านี้จึงเป็นช่องว่างที่ส่วนกลางต้องพัฒนาอย่างมาก หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภูมิภาคของกรมวิชาการมีไม่มาก 
การบริหารจัดการจึงยังเป็นเรื่องง่ายกว่าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางพัฒนาหน่วยงานส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะ 
การด าเนินงานด้านการจัดหาพัสดุ การบริหารจัดการงบประมาณ และเรื่องอ่ืนๆ ให้เหมือนกับหน่วยงาน 
ในระดับจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง 
  3) แผนงานในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณยังคงเป็นเหมือนในลักษณะปีที่ผ่านมา  
 ส าหรับในรายละเอียดขอมอบใหฝ้่ายเลขานุการฯ น าเสนอในระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอเรื่องเพ่ือทราบตามระเบียบวาระท่ี 2 ดังนี้ 
 2.1 กระทรวงสาธารณสุข มีค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2088/2559 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร (Chief Integrated Program Office :  CIPO)  ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ภายใต้เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข (ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” 
ประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) จึงได้
มอบหมายงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สามารถก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย 5 แผนงาน 9 โครงการ ปรากฏ
ในเอกสารหมายเลข 1 หน้า 6 หัวข้อ 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โครงการที่ 
40 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2 กระทรวงสาธารณสุข มีค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 359/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้มีค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2088/2559 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร (Chief Integrated Program Office : CIPO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เพ่ือมอบหมายงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) อย่างชัดเจน
สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร (Chief Integrated Program 

Office : CIPO) ทุกแผนงานโครงการสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
แผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปรากฏในเอกสารหมายเลข 2 หน้า42-43 หัวข้อ 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วย 
                    ธรรมาภิบาล ... 
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ธรรมาภิบาล แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการที่ 
40 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3 แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการที่ 40 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA สาระส าคัญสรุปดังนี้ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2561) รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน  
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันการประเมิน ITA  
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2561) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในโครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่าย) มุ่งเน้นให้การป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน ITA ส าหรับหลักการประเมิน ITA 
นั้น ยึดรูปแบบเครื่องมือ และกรอบการประเมิน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด  
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรม 
การท างานในหน่วยงาน ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหาร และระดับการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถ
สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล  
  กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การประเมิน ITA เป็น Performance Agreement ของผู้บริหาร
ระดับสูง มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน ITA สามารถสะท้อนคุณลักษณะที่ดี 
ในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล โดยยึดรูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เฉพาะเครื่องมือแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : ITA : EBIT) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือยกระดับกระบวนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ครอบคลุมระดับบริหารงานของผู้บริหาร และระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
  (1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ+รพศ.+รพท.) จ านวน 1 แห่ง (2) ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ จ านวน 2 แห่ง และ (3) โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 380 หน่วยงาน (76 จังหวัด/
12 เขตสุขภาพ)  

(2) หน่วยงาน ... 
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  (2) หน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน  
 คะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559) 
 ประเมินตนเองโดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment) ข้อ EB4-EB6 ประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างเป็นระบบ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
ให้สาธารณชนรับทราบ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา วัดระดับขั้น  
ของความส าเร็จ ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 (5 คะแนน) 
 
ระดับขั้นของความส าเร็จค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 (5 คะแนน) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 4 - EB 5 - EB 6 

 
  ผลการด าเนินงานและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์หน่วยงาน 

(1) หน่วยงานตามเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 396 หน่วยงาน 
หน่วยงานระดับจังหวัด 380 หน่วยงาน กรมวิชาการ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐ 

ภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 
396 หน่วยงาน ผลการด าเนินงานในภาพรวม จ านวน 396 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4 (4.3486)  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองวัดระดับขั้นของความส าเร็จ ในรอบไตรมาสที่ 1 จ านวน 348 หน่วยงาน  
(ร้อยละ 87.88) ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 48 หน่วยงาน (ร้อยละ 12.12) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 79 ไตรมาสที่ 1 

หน่วยงาน จ านวน (หน่วยงาน)  ร้อยละ ระดับคะแนน 
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 348 87.88 4 (4.3486) 
หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 48 12.12 

 

 

รวม 396   
 
สามารถจ าแนกเป็นระดับเขตสุขภาพ ระดับกรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจดังนี้ 
   (2)หน่วยงานระดับจังหวัด (เขตสุขภาพ) 
   หน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 5 หน่วยงานประกอบด้วย (1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ+รพศ.+รพท.) จ านวน 1 แห่ง (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 2 แห่ง และ (3) โรงพยาบาล
ชุมชน จ านวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 380 หน่วยงาน (76 จังหวัด/12 เขตสุขภาพ) มีระดับคะแนนการประเมิน 
ITA ระดับเขตสุขภาพ ไตรมาสที่ 1 ดังตารางที่ 2 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ... 
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ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ ไตรมาสที่ 1  

หน่วยงาน ระดับคะแนน ระดับคะแนนเฉลี่ย 
เขตสุขภาพท่ี 1 3.1000 3.8285 
เขตสุขภาพท่ี 2 3.0400 
เขตสุขภาพท่ี 3 3.3200 
เขตสุขภาพท่ี 4 4.5150 
เขตสุขภาพท่ี 5 2.5500 
เขตสุขภาพท่ี 6 4.4000 
เขตสุขภาพท่ี 7 5.0000 
เขตสุขภาพท่ี 8 4.8571 
เขตสุขภาพท่ี 9 3.3000 
เขตสุขภาพท่ี 10 3.4000 
เขตสุขภาพท่ี 11 3.4000 
เขตสุขภาพท่ี 12 5.0000 

 
  เมื่อพิจารณาผลคะแนนรอบไตรมาสที่ 1 หน่วยงานระดับจังหวัด ที่ผ่านการประเมินตนเอง 
โดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ 5 ครบข้อ EB4-EB6 จ านวน 212 หน่วยงาน (ร้อยละ 55.79) 
(เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 12) และหน่วยงานระดับจังหวัดที่ไม่ผ่านการประเมินตนเองฯ ระดับ 5 
ครบในข้อ EB4-EB6 จ านวน 168 หน่วยงาน (ร้อยละ 44.21) ยังพบอีกว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านข้อ EB 6 จ านวน 
145 หน่วยงาน รองลงมาคือ ข้อ EB5 จ านวน 107 หน่วยงาน และข้อ EB4 จ านวน 33 หน่วยงาน 
ตามล าดับ  
  ในจ านวน 168 หน่วยงาน พบไม่ผ่านการประเมินตนเองโดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับ 3 อีกจ านวน 47 หน่วยงาน (ร้อยละ 27.98) พบมากในเขตสุขภาพที่ 5 (21 แห่ง) เขตสุขภาพที่ 2 
(11 แห่ง) เขตสุขภาพที่ 3 (5 แห่ง) เขตสุขภาพที่ 11 (4 แห่ง) เขตสุขภาพที่ 6 (3 แห่ง) เขตสุขภาพที่ 4  
(2 แห่ง) และเขตสุขภาพที่ 8 (1 แห่ง) ตามล าดับ  
 
 (3) หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
   หน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิชาการ  
9 กรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน 
มีคะแนนการประเมิน ITA ดังนี้ 
 
 

กรมวิชาการ ... 
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  กรมวิชาการ 9 กรม มีระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับ 4 (4.7778) ส่วนใหญ่ 
มีระดับคะแนนเท่ากับระดับ 5 (5.0000) มีเพียงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 
(3.0000) ไม่ผ่านการประเมินตนเองในข้อค าถาม EB6 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับกรม ไตรมาสที่ 1  

หน่วยงาน ระดับคะแนน ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5.0000 4.7778 
กรมควบคุมโรค 5.0000 
กรมอนามัย 5.0000 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.0000 
กรมสุขภาพจิต 5.0000 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5.0000 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5.0000 
กรมการแพทย ์ 5.0000 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5.0000 

 
 หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ประกอบด้วย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม มีระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับ 
4 (4.4286) ส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเท่ากับระดับ 5 (5.0000) มีเพียงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
ที่มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 ไม่ผ่านการประเมินตนเองในข้อค าถาม EB4-6 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA หน่วยงานในก ากับฯ ไตรมาสที่ 1  

หน่วยงาน คะแนน ระดับคะแนน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.0000 4.4286 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1.0000 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5.0000 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 5.0000 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 5.0000 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5.0000 
องค์การเภสัชกรรม 5.0000 

 
 คะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 
 ประเมินตนเองโดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment) ข้อ EB1-EB11 เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในภาพรวม ค่าเป้าหมายคือผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คือ ร้อยละ 75 
 

ค่าเป้าหมาย ... 
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ค่าเป้าหมายคือผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 

  ผลการด าเนินงานและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์หน่วยงาน 
(2) หน่วยงานตามเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 396 หน่วยงาน 

หน่วยงานระดับจังหวัด 380 หน่วยงาน กรมวิชาการ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐ 
ภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 
396 หน่วยงาน ผลการด าเนินงานในภาพรวม จ านวน 396 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4 (4.0360)  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 2 จ านวน 194 หน่วยงาน (ร้อยละ 48.99) ไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 202 หน่วยงาน (ร้อยละ 51.01) 
 

ตารางที่ 6 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 79 ไตรมาสที่ 2 
หน่วยงาน จ านวน (หน่วยงาน)  ร้อยละ ระดับคะแนน 

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 194 48.99 4 (4.0360) 
หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 202 51.01 

 

 

รวม 396   
 

สามารถจ าแนกเป็นระดับเขตสุขภาพ ระดับกรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจดังนี้ 

(2) หน่วยงานระดับจังหวัด (เขตสุขภาพ) 
   หน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ+รพศ.+รพท.) จ านวน 1 แห่ง (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 2 แห่ง และ (3) โร งพยาบาล
ชุมชน จ านวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 380 หน่วยงาน (76 จังหวัด/12 เขตสุขภาพ) มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 
ITA ระดับเขตสุขภาพ ไตรมาสที่ 2 ดังตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ ไตรมาสที่ 2  
หน่วยงาน คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน 

เขตสุขภาพท่ี 1 40.78 67.97 1.0406 
เขตสุขภาพท่ี 2 44.36 
เขตสุขภาพท่ี 3 78.50 
เขตสุขภาพท่ี 4 94.32 
เขตสุขภาพท่ี 5 54.98 
เขตสุขภาพท่ี 6 74.11 
เขตสุขภาพท่ี 7 72.58 
เขตสุขภาพท่ี 8 64.27 
เขตสุขภาพท่ี 9 70.91 
เขตสุขภาพท่ี 10 91.02 
เขตสุขภาพที่ 11 61.57 
เขตสุขภาพท่ี 12 68.27 

จากตาราง ... 
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   จากตารางที่ 7 หน่วยงานระดับเขตสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.97 ระดับคะแนน
เท่ากับ 1.0406 เมื่อจ าแนกเป็นรายเขตสุขภาพ พบเขตสุขภาพที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ระดับ 3 จ านวน 3 เขต 
คือ เขตสุขภาพที่ 4 (ร้อยละ 94.32) รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 10 (ร้อยละ 91.02) และเขตสุขภาพที่ 3  
(ร้อยละ 78.50) ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานที่มีค่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 จ านวน 9 เขต  
   เมื่อจ าแนกเป็นรายหน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตนเองโดยแบบส ารวจ 
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB1-EB11 จ านวน 180 หน่วยงาน (ร้อยละ 47.37) ไม่ผ่านการประเมินตนเอง 
โดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB1-EB11 จ านวน 200 หน่วยงาน (ร้อยละ 52.63) พบส่วนใหญ่ 
ไม่ผ่านแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
 

ข้อ จ านวนหน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมิน  ข้อ จ านวนหน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมิน 
(หน่วย) 

EB 1 75 หน่วยงาน EB 7 51 หน่วยงาน 
EB 2 94 หน่วยงาน  EB 8 55 หน่วยงาน 
EB 3 112 หน่วยงาน EB 9 120 หน่วยงาน 
EB 4 22 หน่วยงาน EB 10 138 หน่วยงาน 
EB 5 27 หน่วยงาน EB 11 167 หน่วยงาน 
EB 6 49 หน่วยงาน  

 
 (3) หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
   หน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิชาการ 9 
กรม และหน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน มีคะแนนการประเมิน ITA ดังนี้  
 
  หน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.33 ระดับคะแนนเท่ากับ
5.0000 พบหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 (ร้อยละ 75) ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(ร้อยละ 72.73) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 66.67) ตามล าดับ ดังตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8 ... 
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ตารางท่ี 8 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับกรม ไตรมาสที่ 2  

หน่วยงาน คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 100 91.33 5.0000 
กรมควบคุมโรค 100 
กรมอนามัย 85.61 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 66.67 
กรมสุขภาพจิต 96.97 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 72.73 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 100 
กรมการแพทย ์ 100 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 100 

 
  หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.30 ระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 3 (ร้อยละ 75) ทุกหน่วยงาน ดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9  คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA หน่วยงานในก ากับฯ ไตรมาสที่ 2  

หน่วยงาน คะแนน คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคะแนน 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 100 95.30 5.0000 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 92.42 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 100 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 100 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 89.85 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 84.85 
องค์การเภสัชกรรม 100 

 
ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนการประเมิน ITA : ประมวลข้อมูลจากการตรวจติดตาม 
ระดับเขตสุขภาพ สรุปดังนี้ 
  1 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และมีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ขาดโครงสร้างงานการประเมิน ITA ที่ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัดระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพ รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ยังไม่รองรับและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการประเมิน ITA ที่มุ่งเน้นการให้ การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ
ได้ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
  4. ขาดทีมพ่ีเลี้ยงที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในข้อค าถามตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนงาน 
 

ปัจจัย ... 
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ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ : ประมวลข้อมูลจากการตรวจติดตามระดับเขตสุขภาพ  
สรุปดังนี้ 
  1. ความมุ่งม่ันตั้งใจของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ประกาศเจตนาสุจริตของตน
ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน ต่อสาธารณชน  
  2. เขตสุขภาพบางเขตมีการจัดโครงสร้างการขับเคลื่อนการประเมิน ITA มีการแต่งตั้ง
คณะท างานทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และประสานการด าเนินงาน มีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ : ประมวลข้อมูลจากการตรวจติดตามสรุปพอสังเขปดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ถูกก าหนดในยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) การบริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในโครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับบางจังหวัด บางเขต
สุขภาพนั้น ยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจของผู้บริหาร จึงเห็นควรให้ตัวชี้วัดการประเมิน ITA มี
ผลต่อการพิจารณาศักยภาพของผู้บริหารในการบริหารองค์กร 
  2. ควรผลักดันให้การบริหารจัดการการประเมิน ITA ในรูปเครือข่ายสุขภาพระดับเขต มี
โครงสร้างการบริหารจัดการ และคณะกรรมการ ITA ระดับเขตสุขภาพให้ชัดเจน 
  3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบงานที่มีกฎ ระเบียบก ากับ เพ่ือลดการ
ใช้ดุลยพินิจอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
  4. สร้างแรงจูงใจโดยสนับสนุนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการ ITA 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสามารถเป็น Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
  1. ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของผู้ประสานงานระดับเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 7 
เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 10 และเขตสุขภาพที่ 11 เป็นการยกระดับการพัฒนา 
การประเมิน ITA ภายในเขตสุขภาพ 
  2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขตสุขภาพ และความพยายามในการเป็นพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอด
ให้ความรู้ที่ได้รับจากส่วนกลางแก่หน่วยงานทุกระดับในสังกัด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 9  
เขตสุขภาพท่ี 10 และเขตสุขภาพท่ี 11 
 ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมประเด็นที่ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอในภาพของภูมิภาคซึ่งเป็นการเล่าสู่กัน
ฟังส าหรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องรับผิดชอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค  ในความพยายามที่ต้อง 
พัฒนาและขับเคลื่อน ITA ผ่าน CIPO ซึ่งหลายหน่วยงานในระดับจังหวัดเอง พยายามที่จะยกระดับและพัฒนา
เรื่อง ITA เช่นกัน ส าหรับตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA เป็น PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 79 ทั้ง 2  
ไตรมาส  
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 ประธานกล่าวเพ่ิมเติมค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดที่ 79 ฯ
นี้ มีค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พยายามด าเนินงาน 
ในมาตรการเชิงบวกเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนา และกล่าว
ต่อว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกบรรจุในแผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25620-2564) อีกด้วย ทั้งนี้ การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ที่ 79 และการประเมิน ITA ในระดับประเทศนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก 
และขอให้ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตด้วย 
 ประธาน แจ้งให้ทราบว่าส าหรับการประชุมฯ ในครั้งที่ 2 นั้น ขอให้หน่วยงานระดับกรม 
หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ น าเสนอ
ผลการด าเนินงาน ส าหรับในไตรมาสที่ 3 ในประเด็น 

1) ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในไตรมาสที่ 3 
2) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตทั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ และงบประมาณของหน่วยงานเอง 
 ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอประเด็นแบบประเมิน 3 เครื่องมือ ที่จะมีการปรับเปลี่ยน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มของความยากและเข้มข้นมากกว่าเดิม เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. จะ
เทียบเคียงกับสาธารณรัฐเกาหลี จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมกระบวนงาน อาทิ การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
การประกาศแผนทั้งงบลงทุนและแผนจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจหลัก 
การด าเนินการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
1) ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

1) ปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงานส าหรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ น าเสนอผลการด าเนินงาน ส าหรับในไตรมาสที่ 3 ใน
ประเด็น 
  3.1) ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในไตรมาสที่ 3 
  3.2) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ และงบประมาณของหน่วยงานเอง 
 3) การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในการประเมินฯ  
ทั้งนี้ต้องยึดโยงกับสิ่งที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือแจ้งเวียนการจัดสรรงบประมาณและเร่งด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบดังนี้ 

1) ขอเชิญชวนผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข และ 
หน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย รศ. ดร. มาณี 
ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ และส่งแบบตอบรับไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2) กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลงานข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ 
คัดเลือกยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2560 ตามเกณฑ์
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คือต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี โดย 
มีพฤติกรรมที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นว่ามีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง  มีการยืนหยัดต่อสู้
ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต และองค์ประกอบอ่ืนๆ จ านวน 
4 ราย ดังนี้  

1. นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
2. เภสัชกรศิริพร จิตรประสิทธิศิริ   เภสัชกรปฏิบัติการ 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นางสาวอรทัย สุพรรณ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. นางสาววิภา  เต็งอภิชาต  เภสัชกรช านาญการ 

      ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ในส่วนผลงานข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ได้รับการคัดเลือกยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงาน ป.ป.ช. อีกจ านวน 4 คน และ 
ทีส่่งผลงานไปยังส านักงาน ป.ป.ช. อีก 4 คน รวมทั้งสิ้น 8 คนนั้น จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข ในการเวทีการประชุม
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปีถัดไปฝ่ายเลขานุการจะแจ้งไปยัง
หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน
เขา้ร่วมส่งผลงานผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. 

3) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะเข้าร่วมการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดที่ 79  
กับกระทรวงสาธารณสุข 
 
เลิกประชุม เวลา 15.45 น. 
 
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้สรุปรายงานการประชุมฯ 
 


