ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Leading Indicator
จังหวัด
60. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
และจาเป็นในการประเมิน การประเมิน ITA จาแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คาถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวม
จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)
ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากข้อมูลเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากข้อมูล
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุกจิตสานึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย
มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้
สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2561 คือ 44 คะแนน จึงกาหนดให้หน่วยงาน
ระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอาเภอ (สป.) จานวนทั้งสิ้น 1,850 แห่ง ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากผลการประเมิน ITA สาหรับหลักฐาน

2
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จะช่วยสนับสนุนการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยมีลาดับและคะแนน
ดีขึ้น
เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 90

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดับ
คะแนน
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

สูงมาก
80–100

สูง
60–79.99

ปานกลาง
40–59.99

ต่า
20–39.99

ต่ามาก
0–19.99

1. ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,850 แห่ง จาแนกดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 หน่วยงาน
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 116 แห่ง
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 878 หน่วยงาน
4. โรงพยาบาลชุมชน จานวน 780 หน่วยงาน
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้
1) หน่วยงานเป้าหมาย จานวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3
เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาส
ที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) ตามแบบสารวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment
: EBIT) จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงคาตอบในแต่ละข้อ
คาถามตามความเป็นจริง

3
แหล่งข้อมูล

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence
BaseIntegrity and Transparency Assessment
รายการข้อมูล 1
A = จานวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A  100/ B
ระยะเวลาประเมินผล
หน่วยงานจานวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Base) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่
2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตร
มาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการทางานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
80
85
90
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
80
85
90
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

ปี 2564 :

4
รอบ 3 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)
Small Success :
ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ประเด็น
การจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
(EB 4- EB 6)
ในไตรมาสที่ 1
เดือนธันวาคมของทุกปี

วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)
ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทุกข้อ
(EB 1- EB 11)
ในไตรมาสที่ 2
เดือนมีนาคมของทุกปี

รอบ 9 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)
ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ทุกข้อ
(EB 1- EB 11)
ในไตรมาสที่ 3
เดือนมิถุนายนของทุกปี

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)
ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทุกข้อ
(EB 1-EB 11)
ในไตรมาสที่ 4
เดือนกันยายนของทุกปี

หน่วยงานจานวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base ) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุก
ปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุก
ปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่
2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี)
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี)
Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB 4 – EB 6
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
EB 4
EB 5
EB 6

5
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 4
3
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 5
5
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 6
การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
70

ระดับ 2
75

ระดับ 3
80

ระดับ 4
85

ระดับ 5
90

การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90

6
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน
Evidence Base Integrity & Transparency Assessment
Baseline data

หน่วย
วัด

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
98.82
94.12
84.09
ผ่าน 84
หน่วยงาน

ผ่าน 80
หน่วยงาน

ผ่าน 333
หน่วยงาน

(85
หน่วยงาน)

(85
หน่วยงาน)

(396
หน่วยงาน)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 08 1931 5388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 08 1931 5388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 08 1931 5388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

