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กำหนดการพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”  
ในวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕65 บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

--------------------------- 
 

1. พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
(ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Together Against Corruption)” 
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
สถานที ่ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เวลา 08.00 น. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  

และผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
เวลา ๐8.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  

และผู้มีเกียรติทุกท่าน เคารพธงชาติ 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน 
 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทจุริต (MOPH 
Together Against Corruption” และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล 
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ตามประธานในพิธี 
  

2. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ AA (95-100 คะแนน) และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน 
ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A (85.00-94.99) 
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
สถานที ่ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เวลา 09.00 น.  มอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ AA (95-100 คะแนน) 
จำนวน 1 หน่วยงาน 

 มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน 
ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A (85.00-94.99) 
จำนวน 13 หน่วยงาน 

เวลา 09.30 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ  
เจ้าหน้าทีก่ระทรวงสาธารณสุข และผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน 

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 
  และผู้มีเกียรติทุกท่าน ถึงบริเวณพิธีเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 
 2. การแต่งกาย ผู้บริหารใส่เสื้อซาฟารีสีขาว ส่วนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ใส่เสื้อยืดสีขาว (คอปก)  

 หรือเสื้อยืด T-Shirt สีขาว 
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับผลการประเมิน 

ส่วนราชการระดับกรม   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 96.85 AA 
กรมการแพทย์ 87.36 A 
กรมควบคุมโรค 92.63 A 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 91.00 A 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 87.09 A 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 88.78 A 
กรมสุขภาพจิต 79.42 B (ไม่ผ่าน) 
กรมอนามัย 93.05 A 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 74.42 C (ไม่ผ่าน) 
สถาบันพระบรมราชชนก 84.32 B (ไม่ผ่าน) 
   
หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 92.85 A 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 89.14 A 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 93.01 A 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 86.02 A 
   
องค์การมหาชน   
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 88.89 A 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 93.79 A 
   
รัฐวิสาหกิจ   
องค์การเภสัชกรรม 93.04 A 

คะแนนเฉลี่ย 88.90  
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 มกราคม 2566 
หัวข้อ: หนังสือขออนุญาตทำสำเนาลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประทับด้านหน้าโล่  
 เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ AA (95-100 คะแนน) และประกาศเกียรติคุณ
 เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A (85-94.99 คะแนน) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือขออนุญาตทำสำเนาลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประทับด้านหน้าโล่  
 เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ AA (95-100 คะแนน) และประกาศเกียรติคุณ
 เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A (85-94.99 คะแนน) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 วันท่ี  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

พศวีร์  วัชรบุตร 
(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

  
 


