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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 

คำนำ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือรองรับการบริหาร 
จัดการภายในส่วนราชการเอง และระดับบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทีส่ำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามคำรับรอง ฯ เพ่ือให้บุคลากร
รับทราบ และนำไปพัฒนาในครั้งต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
2. นายวินัย  คณาศรี 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 

เรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื ่องร้องเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู ้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก ่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว กระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจ
ในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุม 
ดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้น
เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การรับเรื่องเข้าคัดกรอง
เรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน  15 วัน กรณี 
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียน 
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่กำหนดในกรณีท่ีมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัย
หรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
  ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื่องเข้า คัดกรองเรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้เป็นไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 
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๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด 

คือ    - ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
        - ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จากช่องทางที่กำหนด คือ  
      - ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวง สาธารณสุข 
      - ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

1 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
      - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น  
ส่งเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 

1 
 
 
 

0.5 
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๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
 2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล  

ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที ่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียนได้  

0.5 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

2 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ปฏิบัติตามการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนทุกข้ันตอน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบรามการทุจริต ฯ ให้คำแนะนำตามคู่มือ
การปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การร้องเรียน / แจ้งเบาะแส มาผิดหน่วยงาน ส่วนใหญ่การร้องผ่าน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะเกี่ยวกับเรื่องการร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับ และคู่มือ 
การปฏิบัติงาน ฯ เพิ่มเติม 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวง   
    สาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1/2563 สั่ง ณ วันที่  
    21 มกราคม 2563 
2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ   
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  
3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ  
    คณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561  
4. หนังสือแจ้งถึงหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
5. หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกการติดตาม   
    รายงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ  
    ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

6. หนังสือรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
    27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15   
    มีนาคม 2564) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
: กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
2. นายวินัย  คณาศรี 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 

การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร 
และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่
เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นร างวัล
โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคล
ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจน  
การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่า 
จะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หมายถึง  
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูล  
จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร  
ส่วนภูมิภาค ทำการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รายงานผลไปยังคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  หมายถึง ความสำเร็จที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ทำการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายงานผลไปยังประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้งานระบบ 
MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,912 แห่ง 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
       - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี ่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 

1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 

 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้า
ใช้งานระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,912 แห่ง 

 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพื่อให้
หน่วยงานรายงานผล 
      - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
      - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 

1 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี 
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

1 
 
 
 
 

0.5 
 
 

1 
 
 
 

0.5 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพล
เรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ปฏิบัติตามการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนทุกข้ันตอน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบรามการทุจริต ฯ ให้คำแนะนำตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : หน่วยงานในกำกับยังส่งรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด มายังศูนย์ปฏิบัติการ



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผู้รับผิดชอบในการรายงานผลยังไม่เข้าใจระบบ 
MSRS เท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ 
เพ่ิมเติม และศึกษาทำความเข้าใจกับระบบ MSRS เพ่ิมเติม 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    (ฉบับปรับปรุง) 
2. คู่มือการใช้งานระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (ระบบ MSRS) 
3. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
    สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ   
    ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
    สาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/309 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 
4. หนังสือเรียนถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหร้ายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
    ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/    
    498 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
5. หนังสือเรียนถึงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
    ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/  
    ว 522 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
6. หนังสือเรียนถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-12 ขอให้รายงาน   
    ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ  
    ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัด  
    กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 524 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
7. หนังสือเรียนถึงผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม /  
    หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ขอให้รายงาน  
    ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ  
    ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัด   
    กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 525 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
8. หนังสือเรียนถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป /  
    โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ / และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 -12  
    ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี  
    การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือ 
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 527 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

9. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล 
    จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
    ที่ สธ 0217.01/          ลงวันที่        มีนาคม 2564 
10. หนังสือถึงประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัด   
      กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/            ลงวันที่       มีนาคม 2564 
11. หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/             
      ลงวันที่        มีนาคม 2564 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 
2564 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) ประเม ินในระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศรองรับ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System : ITAS) ดำเนินการประเมินตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยใช้ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมิน ได้แก่  (1) แบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (2) แบบวัด 
การร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงาน ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ดำเนินการประเมิน 
ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 

 
 
 
 
 

1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน  
      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวง  
      สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม  
      พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ   
      ดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
      และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน 

      การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง   
      สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564 ไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ 
      บริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด  
      ที่ สธ 0217.01/ว 58 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
1.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์  
      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “More open, more transparent”   
      ให้กับผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและสำนักงานรัฐมนตรี  
      ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่มี 
      ผู้ประสานงาน และฝ่ายเลขานุการ รวมจำนวน 62 คน เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2564   
      เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรักษาระบบการบริหารราชการตามกรอบธรรมาภิบาล 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ภายใต้การประเมิน   
      คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  
      เป็นไปตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง      
      สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก /  
      ปลุกจิตสำนึกป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายการบริหารที่โปร่งใส) ที่มุ่งเน้น 
      การป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมิน 
      คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่สำนักงาน ป.ป.ช.  
      กำหนด มีผู ้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ ้น จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 112.90  
      ใช้งบประมาณจำนวน 10,850 บาท 

2      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี  
จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com จัดส่ง
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :   
      IIT) หมายถึง บุคลากร ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่ายข้าราชการ  
      พนักงานราชการ ที ่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
      เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
      การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บตามจำนวนโควต้า   
      ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เป็นไปตามหลักสถิติ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :   

      EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการ  
      หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่ง   
       ข้อมูลเก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
      การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้  
      ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  

3 3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเข้าเปิดใช้งาน  
       ในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้ากรอกจำนวนข้อมูล  
       ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร  
       ส่วนกลาง ในระบบ ITAS เมื ่อวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,385 คน  
       และจัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ตามแบบฟอร์มในระบบ ITAS) ในระบบ   
       ITAS เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้  
       ส่วนเสียภายนอก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ 
การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

0.2  
 
 

0.2  
 
 

0.6 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 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 พนักงานราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงาน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจำนวน ตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 

0.3 
 
 
 

0.85  
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๑๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
 2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน 
ของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 

0.85 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก ในระบบ ITASตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดภายนอก
ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

1 
1 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลางและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแจ้งหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 30 หน่วยงาน จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
จำนวน 2 คน ตามแบบรายชื่อ ฯ ที่กำหนด กำหนดส่งรายชื่อ ฯ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung08@gmail.com 
 1.2 ผู้รับผิดชอบนำรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ที่ได้รับมาดำเนินการจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขพิจารณาลงนามในคำสั่ง ฯ ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่ง ฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2564 ตามคำสั ่งกระทรวงสาธารณสุข ที ่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื ่อง แต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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๑๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดหน้าที่และอำนาจ 
ให้กับผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ในคำสั่ง ฯ ดังกล่าว 
 1.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบคำสั่ง ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูล  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.4 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “More open, more transparent” 
ให้กับผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและสำนักงานรัฐมนตรี  ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564  
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่มีผู ้ประสานงานและฝ่ายเลขานุการ รวมจำนวน 62 คน เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรักษาระบบการบริหารราชการตามกรอบธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่ายการบริหารที ่โปร่งใส) ที ่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 112.90 ใช้งบประมาณจำนวน 10,850 บาท  
 1.5 ผู้รับผิดชอบแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และสำนักงานรัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com จัดส่งภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2564 ประกอบด้วย 
 (1) ข้อมูลผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
หมายถึง บุคลากร ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู ้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ  
ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจำนวนตัวอย่าง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บตามจำนวนโควต้า
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เป็นไปตามหลักสถิติ 
 (2) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อ ตามภารกิจ 
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูลเก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
 1.6 ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเข้าเปิดใช้งานในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปตามปฏิทิน
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดและเข้ากรอกจำนวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง
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๑๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,385 คน  
และจัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ตามแบบฟอร์มในระบบ ITAS) ในระบบ ITAS เป็นไปตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของการหน่วยงานภาครัฐ และให้การสนับสนุนในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน 
2.  กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นตัวชี้วัดตามนโยบายมุ่งเน้น 
     ของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด  
     กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่กำหนดค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 92 
3.  กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
     (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นตวัชี้วดัตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance   
    Agreement : PA) ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
5. บุคลากรทุกระดับ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนฐานคิด (Mind set) ให้สามารถแยกเรื่องสว่นตัว  
    และส่วนรวมออกจากกันได้ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่มีลักษณะเป็น Do and Don't 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :  
ระดับ 1 
1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  (1) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/377 ลงวันที่ 
27 มกราคม 2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
  (2) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว58 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 (2) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (1) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 499 ลงวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (2) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
 (3) รายชื ่อผู ้เข้าร่วมประชุมชี ้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จากใบลงทะเบียน 
 (4) ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมชี ้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรว ง
สาธารณสุข  หลักฐานจากลิงก์ย่อ http://bit.ly/3kfq8pd หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)  

 
 
ระดับ 2 
แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี  
จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
 2.1 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วน ที่ สธ 0217.01/ว 593 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมิน ITA 2021 : More open, 
more transparent ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.2 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
 2.3 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 (1) ภาพหน้าจอระบบ ITAS Register for Admin ITAS 2021 นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และนายธงชัย  กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 
 (2) ภาพหน้าจอระบบ ITAS จำนวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 1,385 คน และจำนวน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 1931 5388 
คำอธิบาย : 

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตโดยใช้เครื่องมือ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) 
มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ที่เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ โดยเน้นประสทิธิผล 
(Effective Internal Control) ซึ่งการพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริต จะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 
ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบ
ต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้อง
รายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เก่ียวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ 
 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายถึง ความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี ่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) พิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตในองค์ประกอบที ่ 2 หลักการที ่ 8  
ตามมาตรฐาน COSO 2013 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี ่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานของสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  ในภาพรวม 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนการ / งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง
ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง 
(กรณีที ่ม ีหน่วยงานมีภารกิจงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิ อนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงในด้านที่ 1) มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ 
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๑๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่

และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ด้านที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณ 
สูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ โดยรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ในรูปแบบไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ภายใน
วันที ่ 19 มีนาคม 2564 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หน่วยงานสามารถดูคู่มือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียก
อย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการวิเคราะห์แผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้จัดทำ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอและมาตรการ / แนวทางป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) เพื่อให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมาตรการ / แนวทางป้องกัน
การทุจริต (เพิ่มเติม) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกรอบหลักการของการควบคุม
ภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี ่ยง (Risk 
Assessment) หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Assesses Fraud Risk) 

2  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงแนวทาง 
การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวาง
การควบคุมภายในที่สนองตอบต่อความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน 
ป.ป.ท. มีผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ จำนวน 25 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 3,000 บาท  
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๒๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง  

และวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบแนวทางที ่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต  
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อให้ท่าน 
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี ่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที ่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด สามารถเรียกดูคู ่มือประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต ฯ ได้ที่ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2Tn3j6z หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)  

 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 1.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี ่ยง 

ต่อการทุจริตของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

1 
 
 

1 

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

1 

3 3.1 จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
3.2 แจ้งเวียนคู ่มือประเมินความเสี ่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-
ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

1 
 

1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๒๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือ
กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนการ / งานในภารกิจ 
ที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง  
(กรณีที่มีหน่วยงานมีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงในด้านที่ 1) 
มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณีหน่วยงาน
ไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
 ด้านที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ 
 
โดยรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com  
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ 
16 สิงหาคม 2564 หน่วยงานสามารถดูคู ่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
2.   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนิน 
การวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งได้จัดทำข้อคิดเห็น ข้อเสนอและมาตรการ / แนวทางป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมาตรการ / แนวทางป้องกันการทุจริต 
(เพิ่มเติม) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
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๒๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Assesses Fraud Risk)  
3.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายในที่สนองตอบต่อความเสี่ยง 
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. มีผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ จำนวน 25 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 3,000 บาท 
4.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบ
แนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำคู่ มือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
5.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD 
RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด สามารถเรียกดู
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฯ ได้ที่ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2Tn3j6z หรือรหัสคิวอาร์(QR Code)  

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1.   ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้การสนับสนุน 
ในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน เนื่องจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) ตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ  
และร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ตามมิติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง (ร่าง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรม
ปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) 
2.   การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบด้านข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย 
ที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันกาสรทุจริต ประจำปี ที่กำหนด 
ในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
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๒๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

and Transparency Assessment : ITA) เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : 
PA) ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.   ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ 
4.   สำนักงาน ป.ป.ท. ได้วิเคราะห์แผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้จัดทำข้อคิดเห็น ข้อเสนอและมาตรการ / แนวทางป้องกัน 
การทุจริต (เพิ่มเติม) ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมาตรการ / แนวทาง
ป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ไปประยุกต์ใช้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดวางการควบคุมภายในที่สนองตอบต่อความเสี่ยง 
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :  
ระดับ 1 
1.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน ตาม
แนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  (1)  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 4479 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงาน เรียน อธิบดี
กรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  (2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2722 ลงวันที่ 30 ตุลาคม2563  
เรื ่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงาน  
เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  
1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
  (1)  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2953 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง แจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  (2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2956 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง แจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 
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๒๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระบบสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  
 
ระดับ 2 
ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 (1) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ ว4472 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการ 
อาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
 (2) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ ว4473 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  
 (3) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-
13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (4) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
 (5) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หลักฐานจาก
ลิงก์ย่อ http://bit.ly/3sjTaa3 หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)  

 
 
 
 
 

ระดับ 3 
3.1 จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 (1) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4921 วันที่ 1 ธันวาคม 
2563 เรื่อง ขอส่งคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๒๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 (2) คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 23949 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563  
ถึง อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถ าบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๒๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 1931 5388 
คำอธิบาย : 

เ กณฑ ์ ก า รปร ะ เ ม ิ น  ITA ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  หมายถึ ง  
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สังเคราะห์ 
เป็นองค์ประกอบหลักที ่สำคัญแปลงสู ่คำถามที ่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จำแนกเป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ (7) ตัวชี ้ว ัดการดำเนินงานเพื ่อป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี ้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 (เม่ือสิ้นไตรมาสที่ 4) 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA หมายถึง 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,854 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ
โรงพยาบาลชุมชน จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที ่ตอบคำถามโดยแนบเอกสารหลักฐานเอกสารอ่ืน 
ที่เกี ่ยวข้อง และวาง Link ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางสื่อสารอื่น ของแต่ละข้อคำถาม 
ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 24 ข้อ ในระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment 
System : MITAS 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จำนวน 1,854 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 92 จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมาย ที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วยการวาง URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหลัก 
(หน่วยงานเป้าหมาย) เป็นไปตามคู่มือ Open Data to Transparency 2021 ในระบบ MITAS (MOPH Integrity 
and Transparency Assessment System)ผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมิน จำนวน 4 ไตรมาส 
สำหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๒๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 

95.45 96.86 94.38 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าคะแนนที่ได ้

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

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 

20 ร้อยละ 82 5.0000 1.0000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ พิจารณาทบทวนรายชื่อผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจ  
    หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
     เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินหลักฐานตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. นำรายชื่อที่ได้รับจากสำนักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ มาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจ  
    หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2553/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง   
    คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับ 
    เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. จัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด  
    และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด   
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 
4. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาความรู้เกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
     และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๒๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

     งบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล   
     ให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,891 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบจากสำนักงาน  
     สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน  
     และสำนักงานเขตสุขภาพ ด้วยวิธีบรรยาย / ซักถาม อย่างมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 ตุลาคม
2563 

เขตสุขภาพที่ 3,4 และ 6  
โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 ตุลาคม 
2563 

เขตสุขภาพที่ 5,11, และ 12  
โรงแรมเค ปาร์ค แกรนด์ โฮเทล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 
2563 

เขตสุขภาพที่ 1 และ 2  
โรงแรมเวียงอินทร์ โฮเทล จังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 4 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 
2563 

เขตสุขภาพที่ 7,8,9 และ 10  
โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี 

5. จัดทำเอกสารรายละเอียดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment :  
    MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูล 
    พ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูลและด้านหลักฐาน ผ่านระบบ MITAS  
    (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)  
6. จัดทำเอกสารบรรยายแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency    
    Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของ    
    หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 
7. บรรยายแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency  
    Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ให้แก่  
    กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ ้น 726 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
    ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2553/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
    ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีบรรยาย / ซักถามอย่างมีส่วนร่วม 
9. จัดทำเอกสารรายละเอียดคู่มือ Open Data to Transparency ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับ     
    ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
10. จัดทำเอกสารบรรยายแนวทางการผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับ  
      จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ 
      ประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๒๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

      ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายระดับ 5) ไตรมาสที่ 1 ไปยังสำนักงาน 
      เขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ  
12. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายระดับ 5) ไตรมาสที่ 1 ในระบบตัวชี้วัด  
      KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
13. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
     ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายระดับ 5) ไตรมาสที่ 1 แจ้งหน่วยงาน 
     รับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
14. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 82) ไตรมาสที่ 2 ไปยังสำนักงาน 
      เขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ  
15. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 82) ไตรมาสที่ 2 ในระบบ 
      ตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
16. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 82) ไตรมาสที่ 2 แจ้งหน่วยงาน 
      รับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ตลอดจนกำกับติดตาม เสริมแรง กระตุ้น   
    หนุนเสริม และความร่วมมือของคนในองค์กรทุกระดับ 
2. ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
    มีองค์ความรู้ ความแม่นตรงของข้อคำถามรายข้อ ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ดุลพินิจ   
    อย่างถูกต้องของทีมผู ้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจัก ษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
    และระดับเขตสุขภาพ ช่วยยกระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขตสุขภาพและนอกเขตสุขภาพ เป็นพลังผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐาน 
    เชิงประจักษ ์(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละหน่วยงาน   
    เกิดนวัตกรรมกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดเป็น   
    Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
4. เครือข่ายทีมพี่เลี้ยง ITA (Coach) ของแต่ละเขตสุขภาพ มีการให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
    ต่อการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจำ 
5. ตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือติดตาม ประสาน สนับสนุนการดำเนินงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๓๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

6. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือได้ว่าหน่วยงานยังคงดำเนินการ 
    ขับเคลื่อนและสามารถประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (EBIT) ข้อ EB 1-EB 24 ได้อย่าง 
    เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อให้สอดรับ 
    กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้การกำกับติดตาม ตรวจเยี่ยม   
    รวมถึงการจัดการประชุม / สัมมนาชี้แจงระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
2. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง   
    สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) บางหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบใหม่ และไม่มีพ่ีเลี้ยง (Coach)     
    ในระดับหน่วยงาน ทำให้กระบวนการรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย   
    ที่มุ่งหวัง หรือบางหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ย้ายออกจากหน่วยงาน ทำให้กระบวนการประเมินไม่เกิดความต่อเนื่อง   
    ประกอบกับผู้รับผิดชอบที่เข้าใหม่นั้นไม่เข้าใจในกระบวนการประเมินอย่างถ่องแท้ เนื่องจากขาดพี่เลี ้ยง 
    ในระดับหน่วยงาน 
3. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค บางหน่วยงานยังไม่มีโครงสร้าง   
    พื้นฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หรือบางหน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และยังขาดความสมบูรณ์    
    เพียงพอ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
4. หน่วยงานเป้าหมายที่ใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป ไม่รักษาสภาพการใช้งานจึงถูกระงับการใช้งาน  
    ทำให้การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐไม่ได้สนองตอบต่อการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะ  
    ผ่านระบบสารสนเทศ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
5. หน่วยงานเป้าหมายและผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด  
    และระดับเขตสุขภาพ พบปัญหาการเชื่อมต่อระบบ MITAS เมื่อเข้าประเมินตนเอง 
6. ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
    บางเขตสุขภาพมีมาตรฐานการตรวจที่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ   
    การกำกับติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ และกระตุ้นหนุน เสริมสร้างแรงบันดาลใจ  
    หน่วยงานเป้าหมายให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เป็น    
    Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
2. สร้างเครือข่ายทีมพ่ีเลี้ยง (ITA Coach) ในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 
3. ควรกำหนดให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน หน่วยงานละ 2 คน เพื่อให้กระบวนการประเมินเกิดความต่อเนื่อง  
    และไม่สร้างภาระใจกับผู้รับผิดชอบ 
4. หน่วยงานเป้าหมายที่มีโครงสร้างพื้นฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  จะต้องปรับโครงพื้นฐานในการเปิดเผย 
    ข้อมูลภาครัฐเพื่อรองรับการประเมินในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้ครบถ้วน 
    ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
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5. หน่วยงานเป้าหมายที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เขตสุขภาพต้องสนับสนุนช่องทาง 
    ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงานนั้น หรืออาจใช้ช่องทางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงาน   
    ใกล้เคียง 
6. กรณีหน่วยงานเป้าหมายใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป ซึ่งมีระยะเวลาการใช้งาน หน่วยงานควรต่ออายุ 
    การใช้งานและรักษาสภาพการใช้งานเพื่อไม่ให้ถูกระงับการใช้งาน เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนั้นสนองตอบ      
    ต่อการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศ และเป็นไปตามเกณฑ์ 
    การประเมินที่กำหนด 
7. ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
    จะต้องตรวจประเมินตามเกณฑ์และข้อกำหนดในคู่มือผู้ตรวจประเมิน EBIT ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
    ควรสุ่มตรวจการให้คะแนนในแต่ะละจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่หน่วยงานเป้าหมายผ่านการประเมินตามเกณฑ์  
    ที่กำหนดครบทุกหน่วยงาน 
9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโปรแกรม MITAS โดยใช้ Open Source  
    ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรองรับฐานข้อมูลได้ไม่เพียงพอต่อการประเมินตนเองของหน่วย เป้าหมายและผู้ตรวจ 
    ประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประกอบกับ 
    การเชื่อมต่อที่มีความจำกัดเมื่อเข้าใช้งานในเวลาเดียวกัน ดังนั้น เพื่อลดภาระของ Server และสนองตอบ 
    ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการ 
    ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินตนเอง ด้วยการตอบคำถามในระบบ   
    MITAS ในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 
 9.1 หน่วยงานเป้าหมาย จำนวน 1,854 หนว่ยงาน ดำเนินการ 
   (1) ระบุเพียง URL ในช่องแนบ link เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / 
หลักฐานในระบบ MITAS  
   (2) ระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมในช่องอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
   (3) องค์ประกอบด้านหลักฐาน ให้เป็นไปตามคู่มือ MOPH ITA 2021 Open Data to Transparency 
ทุกประการ 
   (4) ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบ 
 9.2 ผู้ตรวจประเมิน ฯ จำนวน 716 คน 
   (1) ตรวจประเมินจาก URL ในช่องแนบ link ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล  
   (2) องค์ประกอบด้านหลักฐานในการตรวจประเมินที่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเป้าหมาย 
ที่ทำการตรวจประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือผู้ตรวจประเมิน EBITระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทุกประการ 
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หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/3443 ลงวันที่ 19 สิงหาคม  
    2563 เรื ่อง ทบทวนรายชื่อผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับ 
    จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีคงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 1974 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง ทบทวน  
    รายชื่อผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต 
    สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4081 ลงวันที่ 28 กันยายน  
    2563 เรื ่อง แต่งตั้งผู ้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัด 
    และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    ที่ 2553/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   
    (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2350 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนา 
    คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต 
    สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2553/2563  
    ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence  
    Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/4114 ลงวันที่ 30  
    กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามในโครงการ พร้อมโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA  
    ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2564 กำกหนดการ และหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ  
    0217.01/4115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรมความรู้เกณฑ์การประเมิน  
    ITA ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2317 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ    
    เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ,4 และ 6 
7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2318 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ   
    เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่  
    3 ,4 และ 6 
8. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2333 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ  
    เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 
9. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2334 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ  
    เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่   
    11 และ 12 
10. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2335 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ   
      เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 
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11. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2336 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ  
      เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั ่วไป  
      เขตสุขภาพท่ี 1 และ 2 
12. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2337 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ   
      เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ถึง 2 
13. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2338 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ    
      เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่  
      7 ถึง 10 
14. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
15. รายละเอียด / คู่มือ Open Data to Transparency เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
16. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/4290 ลงวันที่ 14  
      ตุลาคม 2563 พร้อมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดแลระดับเขตสุขภาพ  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดการ และหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปร ามการทุจริต 
      และประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/4293 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรม 
      พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดแลระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
17. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว2518 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญ   
      เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญ สำนักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ 
18. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว2519 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
      เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญ ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based) ระดับ 
      จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 
19. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับ 
      เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
20. รายละเอียด / คู่มือ Open Data to Transparency ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
21. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ที่ สธ 0217.01/208  
      ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
22. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
      การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๓๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
2. นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 

ผู้รับบริการ หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่ ได้รับบริการ กิจกรรม โครงการ หรือผลผลิตที่หน่วยงาน
ส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งมอบให้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานทั้งโดยตรง  
หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นองค์กรด้วย 
  ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม 

ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน 
ส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจ
หลักที่หน่วยงานดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ที่มีต่อหน่วยงาน  
หมายเหตุ :  1) หน่วยงานเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน    

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผล  
       สำรวจรายหน่วยงาน         

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือทบทวน 

ภารกจิหลักของหน่วยงาน กระบวนงานหลักตามพันธกิจ / บริการ / กิจกรรม / โครงการ 
หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ ตามรายละเอียดหนังสือ ดังนี้  
          1) คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่  5/2564  
ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับ
ความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๓๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/275 

ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับ
ความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับบริการของหน่วยงาน พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการวิจัย ตามรายละเอียดหนังสือ ดังนี้ 
 1) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ 
691 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จ
ของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
   2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/ 
ว 709 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จ 
ของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 

3 1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณาแบบสอบถามกลาง   
    ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดให้โดยปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก 
    ของหน่วยงาน ตามรายละเอียดหนังสือ ดังนี้ 
 1.1) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ 
691 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จ
ของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
 1.2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ 
ว 709 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จ 
ของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามรายละเอียดหนังสือ ดังนี้ 
            2.1) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่ สธ 
0217.03/751 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๓๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              2.2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่ สธ 

0217.03/ ว 809 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 - หน่วยงานทบทวนภารกจิหลักของหน่วยงาน กระบวนงานหลักตามพันธกิจ /    

  บริการกิจกรรม / โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 
1 

2 - วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริกของหน่วยงาน พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง  
  และวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการวิจัย 

2 

3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดให้โดยอาจปรับ  
  ข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

ขั้นตอนที่ 1  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน 
กระบวนงานหลักตามพันธกิจ / บริการ / กิจกรรม / โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ ตามรายละเอียด 
หนังสือ ดังนี้  
 1) คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงส าธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
 2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/275 ลงวันที ่ 
20 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๓๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 2  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการวิจัย   
ตามรายละเอียดหนังสือ ดังนี้ 
  1) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ที ่ สธ 0217.03/691  
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
 2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่ สธ 0217.03/ว 709  
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 

ขั้นตอนที่ 3  
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารกำหนดให้โดยปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  ตามรายละเอียดหนังสือ 
ดังนี้ 
  1.1) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/691  
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
  1.2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ว 709  
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามรายละเอียดหนังสือ ดังนี้ 
  2.1) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่ สธ 0217.03/751  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       2.2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/ว  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : มีแบบสอบถามกลางที่สามารถนำมาปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของหน่วยงานและนำไปใช้ได้เลย  

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๓๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเนื่องทุกปี 

หลักฐานอ้างอิง : 
1) คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564  
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจ 
    ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/275 ลงวันที่ 20 มกราคม   
    2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจ 
    ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
3) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/691 เรื่อง ขอส่งรายงาน 
    การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจ  
    ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
4) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/ว 709 เรื่อง ขอส่งรายงาน 
    การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจ  
    ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 
5) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/751 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์   
    ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/ว 809 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์   
    ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



มิ ติ
ภ าย
ใน



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๓๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
2. นางสาวแอน อนันตรสุชาติ 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 093 – 636 7187 
คำอธิบาย : 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน  หมายถึง การที่หน่วยงาน
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่าย
อื่น ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จะนำ 
ยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ) เพื่อประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรวม  
ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ทีก่องบริหารการคลังยืนยันอย่างเป็นทางการ มาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล 
  การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างหรือออกใบสั่ง
ซื้อ/ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 
  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง การที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน และรวมถึง 
งบประมาณที่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้ มครองจริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

2561 2562 2563 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อ
หนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - 91.63 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๔๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน
ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

7.5 ระดับ 3 5.0000 0.3750 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
1. จัดทำแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เบื้องต้น) ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์ 

และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. จัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายละเอียดโครงการดังกล่าว 
ส่งไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 
จำนวน 9,216,900 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบประมาณจำนวน 9,216,900 บาท เผยแพร่ขึ ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

6. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

7. บันทึกโครงการ / กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ไตรมาส 1 

8. รายงานความก้าวหน้าโครงการ / กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๔๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบการติดตามและประมวลผลของของศูนย์ประมวลข้อมูล 
สำนักงาน ป.ป.ช. (E-Vision)  

9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายละเอียดมาตรการหลัก/กิจกกรมหลักโครงการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบไฟล์ Excel เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนมีนาคม 2563 

11. จัดทำรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 
2564 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบความถูกต้อง 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS และรายงานทะเบียนคุม
งบประมาณ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ส่วนกลาง) เป็นประจำทุกเดือน  

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร
ครึ่งหนึ่ง จำนวน 4,608,400 บาท ของเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จำนวน 9,216,900 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ 
ต่อการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายยังส่วนภูมิภาคให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เพียงงวดเดียว อาจทำ
ให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.06/21681 ลงวันที่  

3 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบดำเนินงาน (ไม่รวมข้ันต่ำ / ผูกพัน) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 
(ไตรมาส 1-2) 

2. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4369 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2563 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4689 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2563 เรื่อง อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๔๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

4. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/5343 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 เรื่อง อนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

5. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/5340 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2563 เรื่อง อนุมัติทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

6. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/188 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2564 เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR โครงการการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รอบไตรมาส 1 

7. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/483 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำเข้าข้อมูลและรายงานผลโครงการ / กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ 
NACC Smart E-Vision 

8. แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ Excel 

9. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายละเอียดโครงการ ในรูปแบบไฟล์ Word 

10. รายละเอียดมาตรการหลัก/กิจกกรมหลัก โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบไฟล์ Excel 

11. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในรูปแบบไฟล์ Excel 

12. รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นประจำทุกเดือน เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ Word 
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๔๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
2. นางสาวกาญจนทัช  ศรพรหม 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) หมายถึง 
กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย  
โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่าน
กระบวนการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด และมีการนำผลการประเมิน 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
และติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
จำนวน 22 หน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) โดยดำเนินการตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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๔๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 ต้นรอบการประเมิน 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจาก
องค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการชี้แจง/ทำความเข้าใจ
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้กับบุคลากรทราบโดยทั่วกัน  

2 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงาน
ถึงระดับบุคคล โดยเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทาง
ขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนามรับทราบร่วมกัน โดย  
 รอบแรก (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) แล้วเสร็จ เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

3 ระหว่างรอบการประเมิน 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี ้ว ัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ 
ตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยในการประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั ้งที ่ 2/2564 เมื ่อวันที่   
24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อติดตามผล
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี ้ว ัด ของข้าราชการ 
และพนักงานราชการ 
- ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีการให้คำปรึกษา
แนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ แบบ 360 องศา 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๔๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 ส้ินรอบการประเมิน 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน  

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ร้อยละ 100 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

สูตรการคำนวน 
จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการที่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน (13 คน) 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการทั้งหมด (13 คน) 
หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในแต่ละรอบการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 - หน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด

ตัวชี ้ว ัด และเป้าหมายจากองค์การสู ่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  
เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงาน  
ที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบ  
โดยทั่วกัน (เอกสารแนบ 5 ตามภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 

1 

X 100 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๔๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
2 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงาน ถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความ

เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนด
ตัวชี ้ว ัด เป้าหมายเพื ่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที ่สนองตอบต่อเป้าหมาย  
และทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานนำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับ
ความสำเร็จของงานที ่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ  
และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนาม และลงวันที่รับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ  
โดยรอบแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (0.25 คะแนน) รอบสอง (1 เมษายน 2564- 30 
กันยายน 2564) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (0.25 คะแนน) 
หมายเหตุ 
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงานเป็นการตกลง
ดำเนินการทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนน 
วันละ 0.1 คะแนน 

2 

3 - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผล 
สำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ 
ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ 

1 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดผลสัมฤทธิ์ ตามข้อตกลง 
และประเมิน สมรรถนะรายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 
๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และนำผล
การประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน 
- ผู ้ประเมินและผู ้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพื่อนำมา
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 

1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๔๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบ 

ผลการประเมิน 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1  

คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัตจิริงในรอบ 6 เดือน 
(วันที่ 1 ตุลาคม  2563  ถึงวันที ่31 มีนาคม  2564) 

1 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS) 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

7.5 ระดับ 3 5.0000 0.3750 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
ระดับ 1 

 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิ ด
ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง 
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง  
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงาน
ถึงระดับบุคคล โดยมีความเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและมีความเป็นไปได้จริง 
ในคราวประชุมชี้แจงมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนกลาง) และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

๔๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการนำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จ
ของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ  และพฤติกรรมที่คาดหวังลงนามรับทราบร่วมกัน 
โดยมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้ง
สองฝ่าย ในคราวประชุมชี้แจงมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ 3 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับให้มี
การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประจำทุกเดือน 
 - รวมทั้งผู้บริหารได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 ระดับ 4 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน วันที่ 1 เมษายน 2564 
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการและสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
ระดับ 5 
 - ข้าราชการ/พนักงานราชการในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินครบทั้ง
หน่วยงาน คือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามจำนวนของข้าราชการ/พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานจริง 
ในรอบ 6 เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
- ผู้บังคับบัญชาผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดบับุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
- นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี 

หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
2. รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2563 (ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และและพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุม 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ 2 
1. รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2563 (ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และและพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุม 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. เอกสารประกอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
 2.1 เอกสารลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการรายบุคคลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.2 ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 2.3 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) รายบุคคลของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระดับ 3 
- รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง รวมทั้งติดตาม กำกับให้มี
การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
ระดับ 4 
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ใช้ประกอบการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน วันที่ 1 เมษายน 2564 
2. แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุปการปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (ส่วนที่ 4) ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
ระดับ 5 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
ที่ลงลายมือชื่อ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
2. นางสาวชนกพร  แสนสุด 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 
                    การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผล 
ของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผย 
ข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที ่เป็นงบดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง แบบสรุป 
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนด 
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด ไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ข้อ 1 (5) 
บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่เป็นไป ตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด เนื้อหา
ประกอบด้วย (1) งานที ่จ ัดซื ้อหรือจัดจ้าง (2) วงเง ินจัดซื ้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) ว ิธ ีซ ื ้อหรือจ้าง  
(5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  โดยหน่วยงานต้องจัดทำและสรุปผล 
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ)  
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และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน . .. (แบบ สขร. 1) 
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน หมายถึง รายงานที่แสดงถึง 
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการ  
ใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทาง การ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข  โดยท ุกคร ั ้ งท ี ่ม ีการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ ่านเว ็บไซต์  
ของหน่วยงาน จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ประกอบด้วย 
 - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  -    ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  
ของหน่วยงาน หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง  
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data Integrity and 
Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง  ประจำปีของ
หน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
เหตุผล :  

1. เพื ่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื ่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
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3. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เร ื ่อง กำหนดให ้ข ้อม ูลข ่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร ่งใสของหน่วยงานของรัฐ   
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงาน ใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

4. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลางมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชน  
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 561 / 
2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563  

2 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ   
     จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
(2) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
     กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     ที่ สธ 0217.03 / 4493 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
(3) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
     ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com   
     ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
(4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ   
    จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 1) 
(5) เสนอผู้บริหารอนุมัติทบทวนแผนฯ พร้อมขออนุญาตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
     การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง   
     สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 209 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
(6) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
     ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com  
     ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
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ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบผล  

     ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ที่มีการขออนุญาต   
     นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม  
     การขอเผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
(2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตาม 
     ข้อ (1) Print Screen หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
     กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน  
ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
 1. จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู ้บริหาร 
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผล  
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 
  2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
  2.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
  2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนตุลาคม 2563 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4508 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4773 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนธันวาคม 2563 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5360 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนมกราคม 2563 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/371 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รอผลการดำเนินงาน) 
-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนมีนาคม 2563 (รอผลการดำเนินงาน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
- และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)   
  (0.5 คะแนน) 
(2) หน่วยงานจัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งผู ้ร ับผิดชอบของหน่วยงาน  
     เสร็จสิ ้นภายในวันที ่ 30 ตุลาคม 2563 (0.5 คะแนน)  
     (หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025   
     คะแนน) 

1 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)   
     (ถ้ามี) 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕64 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
 1.1 ขออนุมัติแผนจดัซื้อจัดจ้าง ฯ (0.5 คะแนน) 
 1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 
งบดำเนินงานและงบลงทุน 

 

 2.1 จดัทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 2.1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจดัจ้าง ฯ  
(0.25 คะแนน) 
 2.1.2 เผยแพร่ข้อมลูแผน ฯ (0.25 คะแนน) 

0.5 

 2.2 จดัทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (0.25 คะแนน) 
            2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ (0.25 คะแนน) 

0.5 

 

 
2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

2 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจดัสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจดัซื้อจัดจ้าง ฯ 
ไตรมาส 2 พร้อมเผยแพร่ (0.5 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจดัสรรงบประมาณจดัซื้อจัดจ้าง 
งบดำเนินงานและงบลงทุน 

 

 2.1 รายงานผลตามแผนจดัซื้อจัดจ้าง ฯ เฉพาะ 
งบลงทุน ไตรมาส 1 
 2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจดัซื้อจัดจา้ง ฯ 
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน)  
            2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.3 

 2.2 รายงานผลตามแผน ฯ เฉพาะงบลงทุน 
ไตรมาส 2 
 2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจดัซื้อจัดจา้ง ฯ 
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
 2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.3 

 2.3 รายงานผลตามแผน ฯ เฉพาะงบดำเนินงาน 
ไตรมาส 2 
 2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจดัซื้อจัดจา้ง ฯ 
พร้อมเผยแพร่ (0.2 คะแนน) 
 2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2 คะแนน) 

0.4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ... 
(แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุ
หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการ
ดังนี้ 
 1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหาร 
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผล 
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 
  1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
  1.2.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
  1.2.3 Print Screen หน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
(2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 
คะแนนการจัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) มีคะแนนเต็มเท่ากับ 1 
คะแนน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ดังสูตรคำนวณ ดังนี้ 
 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจำนวน 12 เดือน) = 1 คะแนน 
                                                            จำนวน 12 เดือน 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

7.5 ระดับ 3 5.000 0.3750 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
 ขั้นตอนที่ 1 
 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 561 / 2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

         ขั้นตอนที่ 2 
 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 (2) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ตามบันทึก 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 4493 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
 (3) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 (4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 1) 
 (5) เสนอผู้บริหารอนุมัติทบทวนแผนฯ พร้อมขออนุญาตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึก  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 209 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
 (6) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 ขั้นตอนที่ 3 

 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ที่มีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  
ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...(แบบ สขร. 1) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 

 (1) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ 
เดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/4508 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
 (2) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ 
เดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู ้บร ิหารหน่วยงานนำขึ ้นเผยแพร่บนเว ็บไซ ต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4773 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยัง  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 (3) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ
เดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 
0217.03/5360 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 4 มกราคม 2564 
 (4) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
เดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 
0217.03/371 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตัวชี้วัดที่ 5 ) และมีคู่มือดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตั้ง LINE Group เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อ สอบถาม ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 (3) หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา 
ในการดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 
 (4) หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบแผนงบประมาณของหน่วยงาน ร่วมทบทวน 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี 

หลักฐานอ้างอิง : 
 (1) คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 561/2563  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 
 (2) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4493  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
 (3) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/209 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
 (4) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4508  
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 (5) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4773  
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
 (6) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5360  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 (7) บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/371  
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
2. นางจริยา  บัวศร ี

โทรศัพท์  : ๐ ๒๕๙๐ ๑330 โทรศัพท์มือถือ : 09 0184 7796 
คำอธิบาย : 

องค์กร / หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะ 
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด จนประสบ 
ความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข 
องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ 
  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสามารถดำเนินการจนประสบ
ความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข 
องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

(1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 59/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และจัดสง่ไป
ยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
เวลา 14.21 น. 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4925 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจัดส่งไปยัง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
เวลา 14.21 น. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

จำนวน 25 คน (ร้อยละ 100) ร่วมกันดำเนินการ 
(1) ประกาศเจตนารมณร์่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
 (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ตามประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์ 
การต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 (1.3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน ตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  
ทั้งนี้ ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามหนังสือ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4918 
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

3 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 18 คน (ร้อยละ 72) ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่
อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 

 (1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 
 (1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 (ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
 ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 
  1) การใช้ทรัพยากร / วัสดุสำนักงานไม่คุ้มค่า 
  2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
     4) ความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       ความดีที่อยากทำ ได้แก่ 

  1) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
  2) การแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย และสวยงาม 
  3) กิจกรรม 5 ส. 
  4) การเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และรักษาวินัย 
  5) ออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
  6) สวดมนต์ เจริญสมาธิ เป็นประจำทุกวันราชการ 
  7) เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) 
  8) ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข 
         9) บริจาคสิ่งของใช้แล้วเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 คุณธรรมเป้าหมาย กำหนดตามคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
  1) พอเพียง 
  2) วินัย 
  3) สุจริต 
  4) จิตอาสา 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด 
ที่ สธ 0217.02/ว 569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่กำหนดดำเนินการในช่วง  
6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 15 กิจกรรม 
ที่กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จาก
โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จากช่องทางที่กำหนด คือ  
      - ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวง สาธารณสุข 
      - ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

1 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
      - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบตัิ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น  
ส่งเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 

1 
 
 
 
 
 

0.5 

 2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล  
ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที ่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียนได้  

0.5 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

2 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

7.5 ระดับ 3 5.0000 0.3750 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

 (1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 59/2563  
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.21 น. 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 

64 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้อง 
กับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัตกิาร 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4925 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.21 น. 
 ขั้นตอนที่ 2 

 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 25 คน (ร้อยละ 100) ร่วมกันดำเนินการ 

 (1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
 (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ   
ตามประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 
 (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน 
การทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 (1.3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน ตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้ ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4918 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 ขั้นตอนที่ 3 

 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จำนวน 18 คน (ร้อยละ 72) ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” 
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 

 (1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” ตามมติ 
ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
 ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 
   1) การใช้ทรัพยากร / วัสดุสำนักงานไม่คุ้มค่า 
   2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
   3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
   4) ความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 ความดีที่อยากทำ ได้แก่ 
   1) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
   2) การแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย และสวยงาม 
   3) กิจกรรม 5 ส. 
   4) การเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และรักษาวินัย 
   5) ออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
   6) สวดมนต์ เจริญสมาธิ เป็นประจำทุกวันราชการ 
   7) เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) 
   8) ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข 
 9) บริจาคสิ่งของใช้แล้วเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 คุณธรรมเป้าหมาย กำหนดตามคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
   1) พอเพียง 
   2) วินัย 
   3) สุจริต 
   4) จิตอาสา 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/
ว 569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

 (2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมีการดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่กำหนดดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 10 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 15 กิจกรรม ที่กำหนด
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 1. กระทรวงสาธารณสุข มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งกำหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจน 
 2. กระทรวงสาธารณสุข มีกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง  
ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านกลไกคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และระดับหน่วยงาน 
ผ่านกลไกคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 3. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน 
คุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 6 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จัดทำคู่มือการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ฯ 
ดังกล่าว ทำให้มีแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัด ฯ ดังกล่าว อย่างชัดเจน 
 5. บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อน 
คุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ด้วยดี 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ตามตัวชี้วัด ฯ เป็นประจำทุกปี 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 59/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
2. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4925 ลงวันที่   
    1 ธันวาคม 2563 
3. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
4. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด   
    ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
5. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
6. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4918 ลงวันที่  
    1 ธันวาคม 2563 
7. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 569 ลงวันที่  
    9 กุมภาพันธ์ 2564 
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ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  8  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  8  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
วันที่  8  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 

  


