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1. ตัวช้ีวัดที่  1.2.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
  การประเมิน ITA 

2. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 
  เกณฑ์การประเมิน  ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็นไปภายใต้ 
แนวคิดยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใส (More open, more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ 
จากเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ ในทุกมิติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัด 
ที่สำคัญแปลงสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data integrity 
and Transparency Assessment : MOIT) ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) ทุกไตรมาส ตามที่ปฏิทินกำหนด จำแนกเป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัด 
การเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(7) ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA หมายถึง 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,854 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
และโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส 
ตามปฏิทินกำหนด เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในแต่ละไตรมาสดังนี้ (1) ไตรมาสที่ 1 หน่วยต้องผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (2) ไตรมาสที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 56 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด ร้อยละ 82) (3) ไตรมาสที่ 3 ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 71 (ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามตัวชี้วัดร้อยละ 87) และ (4) ไตรมาสที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 86 (ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด ร้อยละ 92) 
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5. สูตรการคำนวณ :  

 

 

 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :   

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 72 ร้อยละ 77 ร้อยละ 82 ร้อยละ 87 ร้อยละ 92 

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 36 ร้อยละ 41 ร้อยละ 46 ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565) 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 72 ร้อยละ 77 ร้อยละ 82 ร้อยละ 87 ร้อยละ 92 

 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ - ร้อยละ 94.38 
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 84.14 
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 92)  

 100 
จำนวนหนว่ยงานทั้งหมดที่เข้ารบัการประเมิน ITA (1,854 หนว่ยงาน) 

จำนวนหนว่ยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (1 ปี) 
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9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
 9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 9.2 ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  ระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MITAS โดยผู้ตรวจประเมิน
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บขอ้มูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ 92) 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ 92) 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  


