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ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ที่ 264 /2559 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2559 

 
 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ด ำเนินโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ก ำหนดให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มิติภำยใน ประเด็นกำรพัฒนำ
องค์กร (น้ ำหนักร้อยละ 5) ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมีหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินระดับกรม จ ำนวน  
9 หน่วยงำน และหน่วยงำนระดับจังหวัด คือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (ส ำนักงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล
ศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป) จ ำนวน 76 หน่วยงำน นอกจำกนี้ กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่ 21 
ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเฉพำะหลักฐำนเชิงประจักษ์ (ร้อยละ 75) เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง  
 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นไปอย่ำงสัมฤทธิผล จึงเห็นสมควรยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 444/2558 ลงวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
ที่ 494/2558 ลงวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภำพ 
เขตสุขภำพที่ 7 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภำพ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป) จ ำนวน 76 หน่วยงำน ที่เข้ำรับกำรประเมินระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสได้ทรำบสถำนะของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสเบื้องต้น น ำมำเป็นโอกำสในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลต่อองค์กรโดยรวม อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับ
คะแนนดัชนีภำพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทย ดังนี้ 

1. ผู้ตรวจ … 
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   1. ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภำพ จ ำนวน 12 เขตสุขภำพ ประกอบด้วย 
    เขตสุขภำพท่ี 1 
    1) นำยนรินทร์  เอมกลิ่น  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
      โรงพยำบำลนครพิงค ์
    2) นำงสำวเยำวพำ  ภัทรธีรนนท์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
    3) นำงสุรีย์  ลิขิตลิขสิทธิ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 
    4) นำยกรกช  วิจิตรจรัสแสง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 
   เขตสุขภำพท่ี 2 
    5) นำงอัญชุลี พิมพ์ประสำนต์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
    6) นำยศุภมิตร  ปำณธูป  กวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    7) นำยเมฆ  อินมำ  นิติกรช ำนำญกำร 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
    8) นำยพชร  มำเทียน  นิติกรช ำนำญกำร 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   เขตสุขภำพท่ี 3 
    9) นำยสุเทพ  นำคนำม  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
     10) นำยศุภภมร  บุญเสริม  นิติกรช ำนำญกำร    
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท  
     11) นำยอ ำนวย  บุญเพชร  นิติกรช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
     12) นำยวีระศักดิ์  วิริยำภรณ์ประภำส นิติกรช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี 
   เขตสุขภำพท่ี 4  
     13) นำงฉวีวรรณ  นำคอุไร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี 
     14) นำยสมพงษ์  พลังฤทธิ์  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
     15) นำงสมพร  วงศ์ทองค ำ  นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
     16) นำยบัณฑิต  บุญกระเตื้อง  นิติกรช ำนำญกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี 
 

เขตสุขภำพ … 



-3- 

   เขตสุขภำพท่ี 5 
     17) นำงทิพวรรณ  ประกอบทรัพย ์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
     18) นำยเสริมศักดิ์  นำคเงิน  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 
     19) นำยณรงค์ พุทธรักษำ  นิติกรช ำนำญกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
     20) นำยนพพล คุ้มแพ่ง   นิติกร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี 
   เขตสุขภำพท่ี 6   
     21) นำยสุรัตน์  ส ำรำญฤทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
          โรงพยำบำลพุทธโสธร 
     22) นำยกิตติ  กิตติเวช   สำธำรณสุขอ ำเภอขลุง 
          รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี  
          (ด้ำนบริหำร)  
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 
     23) นำงสำวอุษำ  อิศรำงกูร ณ อยุธยำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง 
     24) นำงสำวศศิธร  ศรีประดิษฐ์  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
          โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ 
   เขตสุขภำพท่ี 7 
     25) นำยบุญมี  โพธิ์สนำม  นำยแพทย์เชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรมป้องกัน 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
     26) นำงจรรยำภรณ์  รัตนโกศล  นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
          โรงพยำบำลขอนแก่น 
     27) นำยเสน่ห์ บูรณวรศิลป์  นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
          โรงพยำบำลมหำสำรคำม  
     28) นำยนิพนธ์  วงษ์ตำ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
     29) นำยอุบล  รัตนพันธ์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร  
          โรงพยำบำลร้อยเอ็ด 
     30) นำยอุดร  ผิวขำว   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
          โรงพยำบำลกำฬสินธุ์ 
     31) นำยพุทธำ  ศรีเกิน   นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 
     32) นำยพิทักษ์  ชูคันหอม  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 
     33) นำยณัฐพงศ ์ ลือฉำย  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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   เขตสุขภำพท่ี 8 
     34) นำงสำวกรรณิกำ  สตำรัตน์  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 
     35) นำยประมวลศิลป์  บุพศิริ  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 
     36) นำยสุภำพ โพนสิงห์  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 
     37) นำยเจริญ ดิษฐ์สร้อย  นิติกรปฏิบัติกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ 
     38) นำยสมพงษ์ แสนประสิทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
         โรงพยำบำลเลย 
     39) จ.อ.ทวี คุณรัตน์   หัวหน้ำบริหำรงำนทั่วไป 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
     40) นำงสำวนัฐชำนันท์ ศรีอำษำ  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู 

   เขตสุขภำพท่ี 9 
     41) นำยจักรกฤษณ์  ศรีสุวรรณ  นิติกรช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
     42) นำงสำวจรัสพิมพ์ อรรณนพพร นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
     43) นำงสำวชุติมำ  โต้นคง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
     44) นำยศรัณย์ พงษ์ส ำลี  นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
   เขตสุขภำพท่ี 10 
   45) นำยล ำพูน ฉวีรักษ์   รักษำกำรนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
       (ด้ำนบริหำรสำธำรณสุข) เชี่ยวชำญ 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
   46) นำงสำวกำญจนำ มหำพล  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ  
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
   47) นำงสำวอุทัย  สมบูรณ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
     48) นำยนิพนธ์  จันดำรักษ์  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร 
     49) นำยมณเฑียร สัตนันท์  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

50) นำยอำคม … 
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     50) นำยอำคม กินำวงศ ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
     51) นำยอุดมศักดิ์  แก้วจันทร์วงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร  
   เขตสุขภำพท่ี 11 
     52) นำงสำววรรณดี  ศุภวงศำนนท์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี 
     53) นำงศิริเพ็ญ  ตลับนำค  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี 
     54) นำงสำวรุ่งฤดี  แก้วชลครำม  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี  

   เขตสุขภำพท่ี 12   
     55) นำยบรรเจิด  สุขพิพัฒปำนนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
    56) นำยธเนศ มูสิกธรรม  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี 
    57) นำยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  นิติกรช ำนำญกำร 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
    58) นำยนรินทร์ คงแก้ว  นิติกรช ำนำญกำร 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 
 
   2. มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
    2.1) เป็นผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
ส ำหรับกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ของทุกจังหวัดในเขตสุขภำพ 
    2.2) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เฉพำะ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) รอบ 6 เดือน 
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
    2.3) ประเมินสถำนะของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของทุกจังหวัด 
ในเขตสุขภำพ 
 
 
 
 

2.4) น ำข้อมูล … 
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    2.4) น ำข้อมูลจำกกำรประเมินสถำนะตำมข้อ 2) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนให้กับทุกจังหวัดในเขตสุขภำพ เพ่ือให้เป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ 21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐในภำพรวม 
    2.5) ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
สำมำรถแต่งตั้งคณะท ำงำนภำยใต้กำรด ำเนินงำนแต่ละเขตสุขภำพได้ตำมที่เห็นสมควร 
    2.6) เรื่องอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  29  มกรำคม พ.ศ. 2559 

   (ลงชื่อ)     สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นำยสมศักดิ์  อรรฆศิลป์) 
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559  


