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๓๐ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 :  รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 

3. น้ำหนัก : รอ้ยละ 20 

4. คำอธิบาย  :  

  เกณฑ์การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญแปลงสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จำแนกเป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ (7) ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมินใน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน 
(เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 
ของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) เป็นไปตามปฏิทินที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA ร้อยละ 92 (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4) 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA หมายถึง 
หน่ วยงานในสั งกัดสำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่ วนภู มิ ภาค จำนวน 1,854  
หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถามโดยแนบเอกสารหลักฐาน 
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และวาง Link ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางสื่อสารอื่น ของแต่ละข้อ
คำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 24 ข้อ ในระบบ MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System : MITAS     
 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
           จำนวนหน่วยงานทีผ่่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบ Evidence-Based ผา่นเกณฑร์้อยละ 92 (ใน 1 ปี)  
                                  จำนวนหน่วยงานทั้งหมดทีเ่ข้ารับการประเมนิ ITA (1,854 หน่วยงาน) 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 100 
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๓๑ 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 36 ร้อยละ 41 ร้อยละ 46 ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 

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

ค่าคะแนนที่ได ้

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

 
 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 
92 

- - 5 คะแนน 
(ร้อยละ 90) 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจดัเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล 

 9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
   http://www.stopcorruption.moph.go.th/ และ 
 9.2 ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 9.3 ระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MITAS โดยผู้ตรวจประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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๓๒ 

 

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

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

 
 
 
 


