
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๑๗ 

 

1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน   
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย  :  

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเขา้ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้
ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมิน ได้แก่ (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ดำเนินการ
ประเมินตามปฏิทนิที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยใช้ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมิน ได้แก่  
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ดำเนินการประเมิน 
ตามปฏิทนิที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด         

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
     กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๑๘ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1.3 จดัการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้ งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่ง
ข้อมูล เก็บจำนวนทั้งหมด  

3 3.1 เปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทนิทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

4 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

5 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ดำเนินการตรวจประเมิน 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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๑๙ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูป้ระสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1.2 ส่งคำสั่งแตง่ต้ังผู้ประสานงาน 
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนัก 
งานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
1.2 หนังสือแจ้งส่งคำสั่ง ฯ  
ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี 
 
1.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง 
ประกอบด้วย  
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
- รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
- ภาพถ่ายกจิกรรมการประชุมชี้แจง 
 

0.2  
 
 
 
 
 
 

0.2  
 
 
 
 
 

0.6  
 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตร ี 
จัดส่งขอ้มูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากร 
ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ 
หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมา

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

0.3 
 
 
 
 
 
 
 

0.85  
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๒๐ 

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจำนวน 
ตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล  
เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 
 

0.85  
 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS 
ตามปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ภายนอกในระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

3.1 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การเปิดใช้งานระบบ ITAS ตาม
ปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

1  
 
 

1 
 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูป้ระสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตัง้ผู้ประสานงานการ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 หนังสือแจ้งส่งคำสั่ง ฯ  

1  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี 
 
1.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง 
ประกอบด้วย  
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
- รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจง 
 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และสำนักงานรฐัมนตร ี 
จัดส่งขอ้มูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel)  
ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซึ่งหมายถงึ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่
ผู้อำนวยการ หวัหน้ากลุ่ม / ฝ่ายข้าราชการ 
พนักงานราชการ ทีท่ำงานภายใน
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
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๒๒ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

 2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล  
เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

0.25 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS 
ตามปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ภายนอกในระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

3.1 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การเปิดใช้งานระบบ ITAS ตาม
ปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

1 

4 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN)  
การตอบคำถาม ตามแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 
 

1 
 

5 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจ
ประเมิน ฯ ดำเนินการตรวจประเมิน 

ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN)  
การส่งคำตอบ ตามแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

1 
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ระดับ - - 4.4000 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
      ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  

     วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 9.3 จัด เก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
             ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์:  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 


