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คำนำ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือรองรับการบริหาร 
จัดการภายในส่วนราชการเอง และระดับบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทีส่ำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามคำรับรอง ฯ เพ่ือให้
บุคลากรรับทราบ และนำไปพัฒนาในครั้งต่อไป 
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สารบัญ 

เร่ือง                   หน้า 

คำนำ            ก 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ         ข 

ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลักของหน่วยงาน  
1.1 ระดับความสำเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก / 

แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)  
1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบ  1 
        ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

  1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 10 
                           ข้าราชการพลเรือน : กรณเีรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ 
เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  

        1.2.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 19 
                 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

        1.2.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติ ประพฤติมิชอบ  34 
                 กระทรวงสาธารณสุข 

1.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน  
        ตามภารกิจ พ้ืนที ่(Area Based)  
      ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    48 

        ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ตัวชี้วัด 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา 57 
              หนว่ยงานส่วนกลางในสังกดั สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 66   
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 4 ระดบัความสำเรจ็การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System PMS) 71     
ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน  79 

ตัวชี้วัด 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ    97 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวินัย  คณาศรี 

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 
          ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ 
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การรับเรื่องเข้า จนถึงได้
ข้อสรุป แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน 
กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติ ดต่อถึงผู้ร้องเรียน 
ได้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดในกรณี 
ที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้อง 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 ความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 
มีนาคม 2561 หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื่องเข้า จนถึงได้ข้อสรุป แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน

เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด  
1.3 คัดกรองเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด 
1.4 วิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพ่ือทีส่่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.5 จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ 
ตามหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1.6 จัดทำหนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
หรอืไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

2 2.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำบันทึกการติดตามรายงาน 
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน  
2.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือติดตามความคืบหนา้ 
การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบรายงานสรุปผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
3.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานสรุปผล 
การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ  มิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
3.3 นำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

3 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4 4.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด  
4.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด 
4.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพ่ือทีส่่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.4 จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

4.5 จัดทำหนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

5 5.1 จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
รับทราบรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
5.2 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
5.3 นำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ  มิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 1.1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน 
     ช่องทางที ่5 สำนักข่าวอิศรา 

0.25 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

4 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 
 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 

1 (ต่อ) 1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการ
ทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
 - คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
ประเด็นการกระทำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน
ใน 4 มาตรการ  
1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้ง
ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

0.5 
 
 
 

0.5 
 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน  

1 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

5 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 
 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 

4 4.1 รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จากช่องทาง 
ที่กำหนด 
4.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด 
4.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตาม หน้าที่และอำนาจเพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี ผู้ร้องเรียน

แจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

1 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 
มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  
รอบ 12 เดือน  

1 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 มีนาคม 
2561 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

ระดับ 1 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

6 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 
 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 

4 4.1 รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จากช่องทาง 
ที่กำหนด 
4.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด 
4.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตาม หน้าที่และอำนาจเพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี ผู้ร้องเรียน

แจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

1 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 12 เดือน  

1 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 มีนาคม 
2561 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 
 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

ระดับ 1 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติ 
 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด  
  ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
  ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
     กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน 
  ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 
3. คัดกรองเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ตามคู่มือ ฯ 
4. วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพ่ือทีส่่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
 เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

6. จัดทำหนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
 อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

ระดับ 2 
 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอทราบความคืบหน้า
 การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน  
ระดับ 3 

1. จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบรายงานสรุปผล 
 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
3.  นำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 27      
     มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ  
    ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 4 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติ 
 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด  
2. คัดกรองเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ตามคู่มือ ฯ 
3. วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพ่ือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเรื่องร้องเรียน / 
 แจ้งเบาะแส เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

5. จัดทำหนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
 อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

ระดับ 5 
1. จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบรายงานสรุปผล 
 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
3. นำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27      
    มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ  
    ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

1. ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมติ
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
     มิชอบในระบบราชการ 
2.  ผู้รบัผิดชอบการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการรายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน      
     ตามเวลาที่กำหนด 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทางปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หรือดำเนินการทางวินัยหรืออาญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ให้หน่วยงานที่มีการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการ 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน 
 เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 21     
 มกราคม 2563 
2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ    
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562  
3. คู่มือปฏิบัติ งานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561  
4.  คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น   
     ประเด็นการกระทำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน 4 มาตรการ 
5. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/87 
 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
6. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/150  
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน 
7. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/151  
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน 
8. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/152  
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน 
9.  หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/153  
     ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน 
10. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/154  
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน 
11. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/1381  
 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
12. เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน : 
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวินัย  คณาศรี 

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย :  
 การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร 
และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่า 
มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให้หรือการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใด (สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน) ที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้ความหมายรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้
เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้
สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิง
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและ
ไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หมายถึง  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประมวล วิ เคราะห์  
และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และรายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ. 

 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
: กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประมวล 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย และรายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ.รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด  
ไปยังสำนักงาน ก.พ. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  จัดทำหนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลงนามอนุมัติการใช้คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไร
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
1.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิ บั ติ งานการเรี่ยไรของหน่ วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2 2.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ดำเนินการรายงานผลตามแบบรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
2.2 นำแบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ .ศ. 2563 รอบ 6 เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

3 3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหาร 
เพ่ือทราบ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณี  
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
3.3 หนังสือเสนอผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ลงนาม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 (ต่อ) 3.4 จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามถึงเลขาธิการ ก.พ. 

3.5 นำสรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

4 4.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ดำเนินการรายงานผลตามแบบรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
4.2 นำแบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

5 5.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหาร 
เพ่ือทราบ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
5.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณี  
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
5.3 หนังสือเสนอผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ลงนาม 
5.4 จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามถึงเลขาธิการ ก.พ. 
5.5 นำสรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนำส่งคู่มือ ฯ 
ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

1 

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

1 

3 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน  

1 

4 4.1 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และให้ความรู้การบันทึกข้อมูลใน
ระบบรายงานการเรี่ยไรการให้หรือการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข MOPH Solicit Report System (MSRS) 
4.2  จัดทำหนั งสือแจ้งให้หน่วยงานในสั งกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ MSRS รอบ 12 เดือน 

1 
 

5 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน  

1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการรายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
เรี่ ย ไรและการให้ ห รื อรั บของขวั ญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

10 ระดับ 5 4.500 0.4500 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  

ระดับ 1 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไร
 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 เพ่ือลงนามอนุมัติการใช้คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
 กระทรวงสาธารณสุข 
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
4.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
      เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ 
     บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 2 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการรายงานผลตามแบบรายงาน
 ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
 ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
2. นำแบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 รอบ 6 เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหาร เพ่ือทราบรายงานผล   
 การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือ 
 รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
2. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
 หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
3. หนังสือเสนอผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 
4. จดัทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามถึงเลขาธิการ ก.พ. 
5. นำสรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
 หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 4 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการรายงานผลตามแบบ        
    รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
    หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
2. นำแบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 รอบ 12 เดือน เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 5 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหาร เพ่ือทราบรายงานผล    
 การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ   
    ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
2. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณี 
 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
3. หนังสือเสนอผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 
4. จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามถึงเลขาธิการ ก.พ. 
5.  นำสรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณี 
     การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่    
     บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการรายงานการส่งเสริม 
 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
 หรือประโยชน์อื่นใด 
2.  ผู้รับผิดชอบการรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไร 
     และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง      
     สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือในการรายงาน 
     การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
     หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : หนว่ยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดส่งรายงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขได้ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำระบบ 
MOPH Solicit Report System (MSRS) มาใช้ในการรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการบรหิารส่วนกลาง และราชการบรหิารสว่นภูมิภาค เพ่ือให้ การรายงาน ฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างแม่นตรง 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/2750 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม    
     2562 เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของ  
     หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.  หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/5538 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562  
     เรื่อง ส่งคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
     ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/227 ลงวันที่ 
 15 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
 การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
4. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 296 ลงวันที่ 
 21 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
 การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

5. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 297 ลงวันที่ 
 21 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
 การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
6. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ0217.01/ว 298 ลงวันที่ 
 21 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
 การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
7. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 1229 ลงวันที่  
 21 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
 และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
8. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/1357 ลงวันที่ 
 23 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
 การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
9. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/1402 ลงวันที่ 
 25 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
 การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
10. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/5859 ลงวันที่  
  25 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณ ี
  การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
11.  หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 2623  
  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
  กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
12. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 2669  
 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
 กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
13. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ0217.01/ว 2670  
 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
 กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
14. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 2671  
 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
 กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

15. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 1376 ลงวันที่ 
 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน :  
 กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
16. เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ    
            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
โทรศัพท์ : 0 2590 1139 โทรศัพท์มือถือ : 0 8931 5388 
คำอธิบาย :  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ประกอบด้วยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบ
การทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 
3 เครื่องมือ คือ (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) สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA จะต้องประเมิน 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
       ความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดอืน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 (ต่อ) 1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การประเมิน ฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และสำนักงานรัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะ
เจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา 
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซ่ึงหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึง
วันที่จัดส่งข้อมูล เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

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

4 4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5 5.1 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 1.1 จั ดทำคำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ ประสานงานการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
2.2 ข้อมู ลผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ซึ่ งหมายถึ ง บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่
จัดส่งข้อมูล เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

1 คะแนน 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

1 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้
4 4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล 

บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามข้อกำหนดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามข้อกำหนดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1 คะแนน 

5 5.1 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
5.2 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ดำเนินการ
ตรวจประเมิน 

1 คะแนน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
ระดับ 1 
1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมุ่งหวังให้ (1) เป็นผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หรือผู้รับบริการของหน่วยงาน (2) เป็นผู้ประสานงานกลุ่มตัวอย่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ตอบแบบสำรวจบุคลากร 
ภายในหน่วยงานตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (3) เข้าร่วมการประชุมชี้แจง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (4) เป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมบรรยายเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือการขัดกันของประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน (5) จัดทำแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีระบบการบริหาร
ราชการที่เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และ (6) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สามารถแยกเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมออกจากกันได้ 
และมพีฤตกิรรมที่ควรเป็นในลักษณะ Do and Don't 
  (1) ประสานข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการกับผู้อำนวยการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ด้วยการให้ผู้อำนวยการ ฯ พิจารณาจากคำสั่งเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  (2) ผู้อำนวยการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
แจ้งผู้รับผิดชอบผ่านห้องไลน์ของผู้รับผิดชอบ 
         (3)   ผู้รับผิดชอบนำรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ที่ได้รับมาจัดทำคำสั่ง 
ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณาลงนามในคำสั่ งประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1047 ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2563 และตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 258/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (1) แจ้งเวียนสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 258/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ตามหนังสือกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 149 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 
  (2)  ผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมหน่วยงาน สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง โดยเพ่ิมเติมวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  
และสำนักงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่  สธ 0217.01/1105 ลงวันที่  9 มีนาคม 2563  
และตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 321/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม)  
  (3) แจ้งเวียนสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 158 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพื่อให้การประเมิน ฯ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (1) ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จัดการประชุม ฯ วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม กลุ่มเป้าหมายคือ จำนวนทั้งสิ้น 
100 คน ประกอบด้วย 
              - ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 258 / 2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 46 คน 
               - ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 53 คน 
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ 1083 ลงวันที่ 
6 มีนาคม 2563 พร้อมโครงการ และกำหนดการ ตามหนังสือฉบับนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

       (2) ผู้รับผิดชอบจัดทำการขออนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563  
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/1085 ลงวันที่  
6 มีนาคม 2563 
 (3) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดการประชุม ฯ 
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 1121  
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 
ระดับ 2 
 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
 2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง 
บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ทำงานภายใน
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ตามคู่มือ ITA 2020 
Open to Transparency เปิดประตูสู่ความโปร่งใส  
 (1) ผู้รับผิดชอบแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และสำนั กงานรัฐมนตรี  จั ดเก็บข้อมูลผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน …. คน ตามแบบฟอร์มที่ 1 กำหนด 
ส่งในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.01/1194 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/ 
ว 1228 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง 
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตามคู่มือ 
ITA 2020 Open to Transparency เปิดประตูสู่ความโปร่งใส 
   (2)    ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ 
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล เก็บจำนวนทั้งหมด ตามแบบฟอร์มที่ 2 
กำหนดส่งในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.01/1194 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/ 
ว 1228 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
3.1 เปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทนิที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 (1) ผู้รับผิดชอบเปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 
 (2) ผู้รับผิดชอบเปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามการ Print Screen หน้าจอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.2   กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)  
ตามปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
       (1) ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามการ Print Screen หน้าจอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และ Print Screen หน้าจอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการอนุมัติ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 (2) ผู้รับผิดชอบเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random) เข้าตอบ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) สำหรับการประเมิน ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามรายชื่อ จำนวน วันและเวลาการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2367 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
       (3) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงาน 
รัฐมนตรี เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random) เข้าตอบแบบวัด 
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) สำหรับการประเมิน ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามรายชื่อ จำนวน วันและเวลา เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 2375 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 4 
4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 (1) ผู้รับผิดชอบ ประสานผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างไม่เป็นทางการ และนำรายชื่อ 
ตามที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลให้มา เตรียมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (2) ผู้รับผิดชอบ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1573 ลงวันที่  
8 เมษายน 2563 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 832/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 
 (3) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 832/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 
2563 ไปยังคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ ว 1609 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
4.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อกำหนด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        (1)  ผู้รับผิดชอบ ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และกองบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 832/2563 ลงวันที่  
9 เมษายน 2563 วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกลุ่มงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/1628 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

       (2) ผู้รับผิดชอบ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ฯ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30-
13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 
0217.01/1628 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
 (3) ผู้รับผิดชอบ เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และกองบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 832/2563 ลงวันที่  
9 เมษายน 2563 วันที่ 20 เมษายน 2563 ประกอบด้วย ประธานการประชุม และคณะทำงานคณะทำงาน
พัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อกำหนดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1662 ลงวันที่ 14 เมษายน 
2563 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ 0217.01/1663 ลงวันที่   
14 เมษายน 2563 และหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1664 
ลงวันที่ 14 เมษายน 2563  
 (4) ผู้รับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่ ง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  832/2563 ลงวันที่  9 เมษายน 2563 วันที่  20 เมษายน 2563  
ตามระเบียบวาระการประชุม ฯ และงานนำเสนอ (PowerPoint) 
       (5) ผู้รับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูล
บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อกำหนดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/1766 ลงวันที่ 
20 เมษายน 2563 พร้อมสรุปรายงานการประชุม ฯ  
 (6) ผู้รับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ ส่งรายงานการประชุม ฯ ไปยังคณะทำงาน ฯ 
เพ่ือทราบและพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ให้แจ้งกลับ 
ไปยังนางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ  
ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ 1330 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ภายใน
วันที่  28 เมษายน 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ 
0217.01/ว 1788 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 5 
5.1 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 (1) ผู้รับผิดชอบตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) จำนวน 43 ข้อ ตามตัวอย่างการตอบคำถามตามแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
5.2 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ดำเนินการตรวจประเมิน 
 (2) ผู้รับผิดชอบ ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ตามสถานการณ์ส่งคำตอบ 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
    ดำเนินงานของการหน่วยงานภาครัฐ 
2. การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดทุกระดับ 
3. ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
4. บุคลกรทุกระดับ ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนฐานคิด (Mind set) ให้สามารถแยกเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมออก 
    จากกันได้ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทีม่ีลักษณะเป็น Do and Don't 

 5.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
     ของการหน่วยงานภาครัฐ เป็นประเด็นการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. ความล่าช้าในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.  
2. ความไม่ชัดเจนของวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครฐั ของแต่ละปี (How to Do) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : 
1. สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดการถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินให้เร็วกว่าทุกปีท่ีผ่านมา  
2. สำนักงาน ป.ป.ช. ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงาน 
    ของการหน่วยงานภาครฐัของแต่ละปี (How to Do) ให้มีความชัดเจน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 494/2562 ลงวันที่  29 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร    
     ส่วนกลางและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1047 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563  
3. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 258/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมิน  
    คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
    และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
4. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 149 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 
5. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/1105 ลงวันที่  
    9 มีนาคม 2563  
6. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 321/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมิน  
    คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
    และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม)  
7. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 158 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 
8. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ 1083 ลงวันที่   
    6 มีนาคม 2563 พร้อมโครงการ และกำหนดการ 
9. หนั งสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่  สธ 0217.01/1085  
     ลงวันที ่6 มีนาคม 2563 
10. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 1121 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 
11. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2563 จดัการประชุม ฯ วันที่ 19 มีนาคม 2563 
12. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1194 ลงวันที่ 12 มีนาคม     
      2563  
13. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่0217.01/ ว 1228 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  
14. คู่มือ ITA 2020 Open to Transparency เปิดประตูสู่ความโปร่งใส  
15. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1194 ลงวันที่ 12 มีนาคม   
      2563 
16. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/ ว 1228 ลงวันที่ 13 มนีาคม 2563 
17. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน    
      ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลกัฐานอ้างอิง :  
18. Print Screen หน้าจอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
      ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
19. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรม 
      และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 27    
      มีนาคม 2563 
20. Print Screen หน้าจอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ   
      ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
      ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสรารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
21. Print Screen หน้าจอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
      ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
      ภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
22. ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
23. Print Screen จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร   
      ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ ITAS 
24. Print Screen ตรวจสอบยืนยันจำนวนมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
      ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ ITAS 
25. กำหนดวันและเวลาการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
      Transparency Assessment : IIT) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
      ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
26. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2367 ลงวันที่  
      5 มิถุนายน 2563 
27. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 2375 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
28. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1573 ลงวันที่ 8 เมษายน    
       2563  
29. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 832/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน  
      พัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อกำหนด 
      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
30. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ ว 1609 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
31. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/1628 ลงวันที่   
      10 เมษายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
32. หนังสือกลุม่งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/1629 ลงวันที่  
      10 เมษายน 2563 
33. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1662 ลงวันที่ 14 เมษายน     
       2563 / หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1663 ลงวันที่ 14      
       เมษายน 2563 / หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1664  
       ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  832/2563 ลงวันที่  9     
       เมษายน 2563 วันที่ 20 เมษายน 2563  
34. ระเบียบวาระการประชุม ฯ  
35 งานนำเสนอ (PowerPoint) ระเบียบวาระการประชุม ฯ  
36. ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/1776  
      ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 พร้อมสรุปรายงานการประชุม ฯ  
37. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 1788 ลงวันที่ 21   
      เมษายน 2563 
38. Print Screen แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี  
      งบประมาณ 2563 สถานะอนุมัต ิจากระบบ ITAS 
38. ตัวอย่างรายละเอียดการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
       Transparency Assessment : OIT) จากระบบ ITAS 
39. สถานะการส่งแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน (Internal Integrity  and Transparency Assessment :   
      IIT) ตามแบบวัดการรับรู้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity  and Transparency Assessment : IIT)               
      และแบบตรวจการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)              
      ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน   
      ภาครัฐ (ITAS) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จากระบบ ITAS 
40.ข้อมูลปรากฎในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์  
 40.1 http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/396 
 40.2 http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/493 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
โทรศัพท์ : 0 2590 1139 โทรศัพท์มือถือ : 0 8931 5388 
คำอธิบาย :  
 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุม
ภายใน ที่ เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่  โดยเน้นประสิทธิผล (Effective Internal Control)  
ซึ่งการพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริต จะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม 
ภายในใช้งานอยู่ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ 
หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
และมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
       ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรม 
จำนวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 หน่วยงาน
องค์การมหาชน จำนวน 3 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดส่งสำนักงาน 
ป.ป.ท. ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำผล 
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน  

2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งคำสั่ง
ให้คณะทำงานทราบ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.  
เพ่ือนำเข้าท่ีประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.3 สรุปแผนบริหารความเสีย่งการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 

4 4.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน  
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
4.2 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.  

5 5.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน จัดส่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงาน จำนวน 16 หน่วยงาน 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการ

ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 
หน่วยงาน  

0.5 คะแนน 
 
 
 
 

0.5 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ

การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 
2.2 หนังสือแจ้งคำสั่ง ฯ 

0.5 คะแนน 
 
 

0.5 คะแนน 
3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าที่ประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ ยง 
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.3 สรุปแผนบริหารความ เสี่ ย งการทุ จริตประพฤติมิ ชอบ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 

0.25 คะแนน 
 
 

0.25 คะแนน 
 
 

1.5 คะแนน 
 

4 4.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 
16 หน่วยงาน จัดส่งแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
4.2 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.  

0.5 คะแนน 
 
 
 

0.5 คะแนน 

5 5.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 
16 หน่วยงาน จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จำนวน 16 
หน่วยงาน 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิ ชอบของหน่ วยงานในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน 
ป.ป.ท. 

0.5 คะแนน 
 
 
 

0.5 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
ระดับ 1 
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
 (1) ผู้รับผิดชอบ ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562  
เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชั้น 8 อาคาร 5 ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การวางระบบการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถจัดวางการควบคุมภายในที่สนองตอบต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และหน่วยงานปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินการ  
เพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 
0217.01/4437 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 พร้อมแนบหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0011/ว 77 ลงวันที่  
18 กันยายน 2562  
 (2) ผู้รับผิดชอบ ขออนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 
ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชั้น 8 อาคาร 5  
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด 
ที่ สธ 0217.01/4439 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
        (3)  ผู้รบัผิดชอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562  
ส่วนราชการระดับกรม ตามหนงัสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 4442 ลงวันที ่
7 ตุลาคม 2562 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

38 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

           (4)  ผู้รับผิดชอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562  
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ตามหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ ว 2203 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 (5)  ประธานมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 18 ตลุาคม 2562 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.01/4551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
          (6)  ผู้รับผิดชอบ จัดทำการลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 ตุลาคม 
2562 ตามแบบลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ฯ วันที่ 18 ตุลาคม 
2562 
   (7)  ผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ภาพการประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 

มิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2562 บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ ลิ งก์ ย่ อ https://bit.ly/3 iCrNDd หรือ QR Code ที่ เชื่ อมโยงไปยั ง Page Facebook  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 

 
 (8)  ผู้รับผิดชอบ จัดทำสรุปรายงานการประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2562 เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการประชุม ฯ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4652 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
            (9)  ผู้รับผิดชอบ แจ้งส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รับทราบ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ 
ว 4652 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 พร้อมรายงานการประชุม ฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
 (10)  ผู้รับผิดชอบ จัดทำหนังสือเพ่ือแจ้งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน  
และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เตรียมการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ตลอดจนได้กำหนดระยะเวลาการส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
และส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เร็วกว่าที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้  
ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จัดส่งดังนี้ 
  รอบที่ 1 ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563)  
  รอบที่ 2 ส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4565 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 พร้อมหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป0011/ว77 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 

 (11)  ผู้รับผิดชอบนำคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ของสำนักงาน ป.ป.ท. ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 (12) ผู้รับผิดชอบ แจ้งส่วนราชการระดับกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ตลอดจนได้กำหนดระยะเวลาการส่งแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตและส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ส่วนราชการระดับ
กรม จัดส่งดังนี้ 
             รอบที่ 1 ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563)  
  รอบที่ 2 ส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว4598 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  
 (13) ผู้รับผิดชอบ แจ้งส่วนราชการหน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข เตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ตลอดจนได้กำหนดระยะเวลาการส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตและส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานในกำกับ 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จัดส่งดังนี้ 
  รอบที่ 1 ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563)  
  รอบที่ 2 ส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563) 

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว4599 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 
2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 
 (14) ผู้รับผิดชอบ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
สธ 0217.01/334 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 
ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (15) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/384 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
 (16) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลลงวันที่ 27 
มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังกองบริหารการคลัง ตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 

 (17) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลลงวันที่ 27 มกราคม 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ที่ 
สธ 0217.01/ว383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
       (18) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลลงวันที่ 27 มกราคม 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช เลขานุการคณะทำงาน ฯ  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 

 (19) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหก้ับนางสาวแอน อนันตรสุชาต ิผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน ฯ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

       (20) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลลงวันที่ 27 
มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับนางสาวชนกพร แสนสุด ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน ฯ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
 (21) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนคำสั่ งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  227/2563 ลลงวันที่   
27 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับประธานคณะทำงาน ฯ 
นายยงยศ ธรรมวุฒิ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนั งสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  
สธ 0217.01/479ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 
ระดับ 3 
3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าที่ประชุม 

 (22) ผู้รับผิดชอบ จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมนำเข้าที่
ประชุม  
 (23) ผู้รับผิดชอบ จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมนำเข้าที่
ประชุม  
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (24) ผู้รับผิดชอบ ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 มกราคม 2563 
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การวาง
ระบบการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 
0217.01/764 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

       (25)  ผู้รับผิดชอบ ขออนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 25 มกราคม 2563 ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ที่ สธ 0217.01/768 ลงวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

       (26)   ผู้รับผิดชอบ เชิญคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลงวันที่ 
27 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 813 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 
 (27) ผู้รับผิดชอบ จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 มกราคม 
2563 พร้อมเอกสารการนำเสนอ (PowerPoint) ตามระเบียบวาระการประชุม ฯ และเอกสารการนำเสนอ 
(PowerPoint) 
 (28) ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารการลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนวาระการประชุมคณะทำงานวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 มกราคม 2563 
 (29) ผู้รับผิดชอบ นำภาพกิจกรรมการประชุม ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข ที่ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2VdPmck หรือ QR Code ที่ เชื่อมโยง 
 ไปยังPage Facebookศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 

 (30) ผู้รับผิดชอบ จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบ ตามหนังสือ
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ สธ 0217.01/954 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมสรุป
รายงานการประชุม ฯ 
 (31) ผู้รับผิดชอบ แจ้งเวียนสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 ให้กับคณะทำงาน ฯ รับทราบ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 975 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมสรุปรายงานการประชุม ฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.  
 (32) ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ดำเนินการตามมติที่ประชุม
คณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
 (33) ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ดำเนินการตามมติที่ประชุม
คณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ระดับ 4 
4.1  ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
 (34) ผู้รับผิดชอบ ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน จัดส่ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว4598  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว4599 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2562 
4.2 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
 (35) ผู้รับผิดชอบ จัดส่งแผนบริหารความการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเสนอผู้บริหารลงนาม ตามหนังสือ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ0217.01/2050 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
 (36) ผู้รับผิดชอบ จัดส่งแผนบริหารความการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ0217/1751 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

44 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
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ระดับ 5 
5.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน จัดส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จำนวน 16 หน่วยงาน 
 (37) ผู้รับผิดชอบ ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน จัดส่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริ ตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 หน่วยงาน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   
สธ 0217.01/ว4598ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  
สธ 0217/ว4599 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 

5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
 (38) ผู้รับผิดชอบ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.  เสนอผู้บริหารลงนาม ตามหนังสือ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/3330 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
 (39) ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
สธ 0217/3038 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. ความร่วมมือหน่วยงาน (หน่วยบริการ) ในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 
2. การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดทุกระดับ 
3. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชน คือ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai 
Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
4. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ คือ สำนักงาน ป.ป.ช.  
5. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้สว่นเสียภาครัฐและภาคประชาสังคม คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา 

อย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา  
ที่ฝ่าฝืนมาตรการ และมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. กองกฎหมาย ยังไม่สามารถออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับหน่วยบริการ 
ในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : 
 กองกฎหมาย จำเป็นต้องเร่งรัดการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับ 
หน่วยบริการในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดี่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4437 ลงวันที่  
      7 ตุลาคม 2562 พร้อมแนบหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0011/ว 77 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562  
2. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4439 ลงวันที่  
      7 ตุลาคม 2562 
3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 4442 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562  
4. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ ว 2203 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
5. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4551 ลงวันที่ 15   
     ตุลาคม 2562 
6. รายชื่อผู้เข้าประชุม ฯ ในแบบลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ฯ   
     วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
7.  เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ลิงก์ย่อ 
https://bit.ly/3iCrNDd หรือ QR Code  
 
 
 
8.  หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4652 ลงวันที่ 22   
     ตุลาคม 2562 
9. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 4652 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 พร้อมรายงาน 
      การประชุม ฯ 
10. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4565 ลงวันที่ 16 ตุลาคม    
      2562 พร้อมหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0011/ว77 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

11.  คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ของสำนักงาน ป.ป.ท. 
12. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว4598 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
13.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว4599 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
14.  หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/334 ลงวันที่ 23 มกราคม    
        2563 พร้อมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลลงวันที่ 27 มกราคม 2563  
        เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
         ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
15.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/384 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
16.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว384 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
17.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
18.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
19.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
20.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว383 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
21.   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/479 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563  
22.  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี     
       งบประมาณ พ.ศ. 2563 
23. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
24. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/764 ลงวันที่ 14  
        กุมภาพันธ์ 2563 
25. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/768 ลงวันที่ 14  
        กุมภาพันธ์ 2563 
26. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 813 ลงวันที่ 17  
        กุมภาพันธ์ 2563 
27.  ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวง     
       สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 มกราคม 2563  
       พร้อมเอกสารการนำเสนอ (PowerPoint) 
28.   แบบฟอร์มการลงทะเบียนวาระการประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต   
       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่   
       25 มกราคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

29. ภาพกิจกรรมการประชุม ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ       
       ทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ที่ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2VdPmck หรือ QR       
       Code ที่เชื่อมโยงไปยังPage Facebookศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต        
       กระทรวงสาธารณสุข  
30. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ สธ 0217.01/954 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
31. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 975 ลงวันที่ 26    
       กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมสรุปรายงานการประชุม ฯ 
32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
33. การประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2563 
34. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว4598 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562  
       และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว4599 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 
35. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ0217.01/2050 ลงวันที่ 12  
       พฤษภาคม 2563  
36. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ0217/1751 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  
37. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว4598ลงวันที่ 16 มกราคม 2562  
       และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว4599 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 
38. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/3330 ลงวันที่ 11   
       สิงหาคม 2563     
39. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/3038 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พร้อมรายงาน 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
40. ข้อมูลปรากฎในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์  
 40.1 http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/425 
 
 
 
 
       40.2 http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/426 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

1.3.1 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นายยงยศ  ธรรมวุฒ ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
โทรศัพท์: 0 2590 1139 โทรศัพท์มือถือ : 0 8931 5388 
คำอธิบาย : 
 เกณฑ์การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง เกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลัก
ที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน จำแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลง
ไปสู่ คำถามที่ ใช้ ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Base Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) ดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity Culture) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA หมายถึง 
หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,850 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน 
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 90 จัดเก็บ
ข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถามโดยแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องของแต่ละข้อคำถาม
ในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System : 
MITAS ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส  
ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 
(เดือนมิถุนายน ของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จำนวน 1,850 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 90 จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถามโดยแนบเอกสาร/หลักฐาน 
หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของแต่ละข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ในระบบ MOPH Integrity 
and Transparency Assessment System : MITAS ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ผลการ
ดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปรากฏดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
การประเมิน ITA 

- - - 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมิน 6 เดือน  
 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมิน 12 เดือน  
 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ขอ้มูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ทีไ่ด้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

20 ร้อยละ 90 5.0000 1.0000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและ
ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. จัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
และระดบัเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

3. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,880 คน 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานเขตสุขภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้และนำไปพัฒนา
กระบวนการพัฒนางานตามข้อคำถามในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 1,850 หนว่ยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
อีกท้ัง เสริมสร้างให้สำนักงานเขตสุขภาพเป็นพ่ีเลี้ยงในระดับเขตสุขภาพด้วย เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผลการประเมินจะ
สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 ตุลาคม2562 เขตสุขภาพที่ 1 ,2 และ 3 (จำนวน 431 คน) 
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เขตสุขภาพที่ 7,8,9 และ 10 (จำนวน 676 คน) 
โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 
2562 

เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 (จำนวน 330 คน) 
โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 4 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6 (จำนวน 443 คน) 
โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

3. จัดทำคู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
4. จัดทำเอกสารบรรยายแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบการอบรมให้ความรู้การประเมิน 
ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

5. จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจ
ประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 637 คน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกณฑ์การตรวจประเมินหลักฐาน 
เชิงประจักษ์แก่ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

6. จัดทำคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7. จัดทำเอกสารบรรยายแนวทางการผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับ
จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน 
ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 ไปยัง
สำนักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ  
9. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1  
ใน ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
10. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งหน่วยงานรับทราบผ่านกลุ่มไลน์  
และเรียกดูบนเว็บไซต์ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
11. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 
12. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2  
ในระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
13. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งหน่วยงานรับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบน
เว็บไซต์ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
14. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 3 
15. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 3  
ในระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
16. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งหน่วยงานรับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบน
เว็บไซต์ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
17. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 4 
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18. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 
54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 4  
ในระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
19. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งหน่วยงานรับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบน
เว็บไซต์ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ตลอดจนกำกับติดตาม เสริมแรง กระตุ้น 
หนุนเสริมและความร่วมมือของคนในองค์กรทุกระดับ 
2. ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
มีองค์ความรู้ ความแม่นตรงของข้อคำถามรายข้อ ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ 
ดุลยพินิจอย่างถูกต้องของทีมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด
และระดับเขตสุขภาพ ช่วยยกระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขตสุขภาพและนอกเขตสุขภาพ เป็นพลังผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละ
หน่วยงาน เกิดนวัตกรรมกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิด
เป็น Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
4. เครอืข่ายทีมพ่ีเลี้ยง ITA (Coach) ของแต่ละเขตสุขภาพ มีการให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ต่อการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจำ 
5. ตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือติดตามประสาน สนับสนุนการดำเนินงาน 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
1. ปรับ Mind set บุคลากรในองค์กรว่าการประเมิน ITA มิได้เป็นการเป็นการเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด หากแต่เป็น
เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจำที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและเป็นการพัฒนาเชิงบวก 
2. สนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเนื่องจากการประเมิน ITA 
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
3. บูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รว่มกับ
เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรอ่ืน อาทิ PMQA เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล แนวคิดท่ีใช้ 
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค คือ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การเรียนรู้ 
และทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละข้อคำถาม วิเคราะห์โอกาส 
ในการปรับปรุงตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” ทีมุ่ง่เน้นให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี 
ให้ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

53 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ที่ต้องดำเนินการในปีต่อไป ประกอบด้วย Approach (A) มีกระบวนการ/ 
ระบบที่มีประสิทธิภาพ และทำอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน Deployment (D) 
กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับและมีแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ/กิจกรรมสนับสนุน ให้ครอบคลุม 
(ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพ่ิมขึ้น ใช้การนำร่องหน่วยงานที่มีความพร้อมและสมัครใจ) Learning (L)  
ให้บุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาร่วมกัน และมีการประเมนิประสิทธิผลของกระบวนการ/ 
ระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น และ Integration (I) กระบวนการ/ระบบ ต้องสอดรับ สนับสนุน 
กิจกรรมระดับสำคัญที่ระบุในข้อคำถาม และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนมาตรการที่สำคัญและยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ 3 ประการ  
คือ (1) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่ง
และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (2) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการ 
ทีว่างไว้ อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพ่ือนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (3) Measurable 
การกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ศึกษาเทียบเคียง 
(Benchmark) เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
หลักฐานอ้างอิง : 
1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมแต่งต้ังผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3223/2562 ลงวันที่ 11 ตลุาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรม
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 630 คน 
 1.1 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0217.01/4509 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
 1.2 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3223/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับ
จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 630 คน 
     1.3 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 45486 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 
     1.4 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
2. โครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     2.1 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4411  
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (หนังสือขออนุมัติและลงนามในโครงการ ฯ พร้อมโครงการ และกำหนดการ จำนวน 
4 ภาค 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

54 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

     2.2 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0217.01/4427 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (เขตสุขภาพที่ 1-3)     
     2.3 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2195 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ทั่วไปทุกแห่ง (เขตสุขภาพที ่1-3) 
 2.4 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2196 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
หนังสือถงึผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-3 
 2.5 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
        2.6 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ทีเ่พจเฟซบุค๊ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2XXidTM 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี (เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 
และ 10) 
 2.7  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2197 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 
(เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10) 
 2.8 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2198 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 
 2.9 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       2.10  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ที่เพจเฟซบุ๊ค ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2PNkNXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%980217_01-4427%20(4-10-62)%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%980217_01-4427%20(4-10-62)%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf
https://bit.ly/2XXidTM
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ครั้งที ่3 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(เขตสุขภาพที่ 11-12) 
 2.7 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2197 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ทั่วไปทกุแห่ง (เขตสุขภาพที่ 11-12) 
 2.8 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2198 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11-12 
 2.9 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.10  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ที่เพจเฟซบุ๊ค ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2XVYhRj 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
(เขตสุขภาพที่ 4-6) 
 2.11 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2197 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ทั่วไปทุกแห่ง (เขตสุขภาพที่ 4-6) 
 2.12  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2198 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 หนังสือถงึผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 4-6 
      2.13  คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         2.14  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ที่เพจเฟซบุ๊ค ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ลิงก์ย่อ https://bit.ly/3fT2paK 
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
กรงุเทพมหานคร 
 3.1 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4907 
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน 
ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/445
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/445
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/445
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217_01-4907%20(11-11-62)%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217_01-4907%20(11-11-62)%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217_01-4907%20(11-11-62)%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

3.2 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4908 ลงวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและ
ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3.3 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2442 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 3.4 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2443 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1-12 
 3.5 คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3.6 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพมหานคร ที่ https://bit.ly/2E2530M 
4. ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index2/ 
5. รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ITA (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) ไตรมาสที่ 1-4 ส่งสำนักงานเขต
สุขภาพ 1-12  
6. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  
ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7. ข้อมูลปรากฎในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ 
 7.1 https://bit.ly/31QTMbT  
 
 
 
        7.2 https://bit.ly/3h1ZKMZ 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1sbXdVfmOMuB3e_BIlPTq9amSilBukcom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbXdVfmOMuB3e_BIlPTq9amSilBukcom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbXdVfmOMuB3e_BIlPTq9amSilBukcom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uv4wYDN96IWAIQ1y4fcJ0lHilKHQf9Jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uv4wYDN96IWAIQ1y4fcJ0lHilKHQf9Jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uv4wYDN96IWAIQ1y4fcJ0lHilKHQf9Jg/view?usp=sharing
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217-%E0%B8%A72443%20(14-11-62)%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217-%E0%B8%A72443%20(14-11-62)%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217-%E0%B8%A72443%20(14-11-62)%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/445
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/445
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/445
http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index2/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

57 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา                
                         หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม 

                   : นางสาวพรนิดา นาคทับทิม 
โทรศัพท์: 02 590 1330  โทรศัพท์มือถือ : 02 590 1330 
คำอธิบาย :       
                      ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง ผลจากการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ/คุณภาพกิจกรรม/คุณภาพผลงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการ 
  การนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน   หมายถึง 
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จำนวน 2 กระบวนงาน โดยพิจารณาเลือกกระบวนงานที่มี  
ผลความพึงพอใจต่ำสุดนำไปพัฒนาเป็นอันดับแรกสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เลือกกระบวนงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำนวน 2 กระบวนงาน นำไปพัฒนา 
กรณีมีผลสำรวจความพึงพอใจเพียงกระบวนงานเดียวให้ เลือกกระบวนงานตามพันธกิจหลักเพ่ิมเติมอีก  
1 กระบวนงาน 

ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา 
หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง ระดับความสำเร็จของหน่วยงานส่วนกลาง 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการในกระบวนงานที่นำไปพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการฯ ที่เพ่ิมข้ึน หลังจากหน่วยงานได้ดำเนินการพัฒนากระบวนงานนั้น ๆ แล้ว 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้รับบริการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ 
online ให้ครบถ้วน  

 2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผลสำรวจรายหน่วยงาน        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงาน 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำกระบวนงานจากพันธกิจหลัก 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าปรึกษา หารือในที่ประชุมเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ 
และคัดเลือกกระบวนงานสำหรับจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่จะนำไป
ประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

2 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำผลการวิเคราะห์และกระบวนงาน 
ที่เลือกมาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

3 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 

4 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4 (ต่อ) - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งบันทึกขอความร่วมมือให้

ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการ / กิจกรรม / 
ผลงานของหน่วยงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน ได้แก่ 1) กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของภาครัฐ สำหรับหน่วยงานเป้าหมายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2) กระบวนงานส่งเสริมคณุธรรมขององคก์รคุณธรรมต้นแบบ 
และชมรมจริยธรรม 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ติดตามและจัดทำบันทึกแจ้งข้อมูล 
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่  
25 มิถุนายน 2563 

5 - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 2 กระบวนงาน 
กระบวนงานที่ 1  กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของภาครัฐ สำหรับหน่วยงานเป้าหมายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค คิดเป็นรอ้ยละ 85 
กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรม 
คิดเป็นรอ้ยละ 85 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 - หน่วยงานแต่งตัง้คณะทำงาน / มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน  
- หน่วยงานนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงาน
ที่ไม่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ให้วิเคราะห์กระบวนงานจากพันธกิจหลัก
ของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ / กิจกรรม /ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 - หน่วยงานแต่งตัง้คณะทำงาน / มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน  
- หน่วยงานนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงาน
ที่ไม่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ให้วิเคราะห์กระบวนงานจากพันธกิจหลัก
ของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ / กิจกรรม /ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

1 

2 - นำผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาจดัทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหนว่ยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (กำหนดรายละเอียดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในแผน ปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพ ฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563) และส่งแผนปฏิบัติ
การ ฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 

1 

3 - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / 
ผลงานของหน่วยงาน 
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนา ระบบ
บริหาร ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 

1 

4 
 

- หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ /กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
- หน่วยงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อคุณภาพ 
การให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานในกระบวนงานที่หน่วยงานนำไปพัฒนา ฯ  
ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคมผ่านระบบ online ที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารจัดทำให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลประชากร 
และกลุ่มตัวอย่างของกระบวนงานที่เลือกจากรายงานผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- หน่วยงานติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามจำนวน 
กลุ่มตัวอย่างทีก่ลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 
สิงหาคม 2563 และแจ้งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบ เพ่ือดำเนินการ
วิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจต่อไป 

1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 
5 
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- สำหรับหน่วยงานที่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ปีท่ีผ่านมา 
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจฯ ที่เพ่ิมข้ึน  

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจฯ ที่เพ่ิมข้ึน  
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 

- สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ให้ใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจฯ  

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจฯ  
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำคะแนนทีไ่ด้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 

5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
ระดับ 1 

 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำกระบวนงานจากพันธกิจหลัก 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าปรึกษา หารือในที่ประชุมเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงาน
สำหรับจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่จะนำไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 - กระบวนงานที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริตเลือกนำมาพัฒนา 2 กระบวนงาน ได้แก ่ 
1) กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ สำหรับหน่วยงานเป้าหมาย 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2) กระบวนงานส่งเสริมคุณธรรม 
ขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรม 
ระดับ 2 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำผลการวิเคราะห์และกระบวนงานที่เลือก 
มาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ /กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / 
กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่  
16 ธันวาคม 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคณุภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
ระดับ 4 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่งให้กลุม่พัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งบันทึกขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน ได้แก่ 1) กระบวนงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ สำหรับหน่วยงานเป้าหมายในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2) กระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร
คุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรม 

 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ติดตามและจดัทำบันทึกแจ้งข้อมูล 
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ระดับ 5 
 - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 2 กระบวนงาน กระบวนงานที่ 1 กระบวนงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ สำหรับหน่วยงานเป้าหมายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค คิดเป็นรอ้ยละ 85 

กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรม  
คิดเป็นรอ้ยละ 85 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. กลุ่มประชากรให้ความร่วมมือในการเข้าทำตอบแบบสอบถาม 
2. กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพฒันา
หน่วยงานสว่นกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ผู้บรหิารให้การสนบัสนุนในการดำเนินงาน ติดตาม กำชับและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชนต์ลอดการดำเนินงาน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัด ฯ ต่อเนื่องทุกปี 
หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
 1. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตัง้คณะทำงานวิเคราะห์ 
และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 28/2562  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
 2. รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 0217.03/5476 ลงวันที่ 
13 ธันวาคม 2562 
ระดับ 2 
 1. แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5443 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562  
ระดับ 3 
 1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สธ 0217.03/959 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
 2. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัตกิารพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สธ 0217.03/1177  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 
ระดับ 4 
 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงาน 
ของหน่วยงาน ที่ สธ 0217.03/2608 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
 2. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ สธ 0217.03/290 ลงวนัที่ 20 มกราคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

          3. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ สธ 0217/1698 ลงวันที ่27 มกราคม 2563 
 4. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ สธ 0217.03/391 ลงวนัที่ 27 มกราคม 2563 
 5. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ สธ 0217.03/392 ลงวนัที่ 27 มกราคม 2563 
 6. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ สธ 0217/1701 ลงวันที ่27 มกราคม 2563 
 7. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ / 
กิจกรรม / ผลงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ สธ 0217.03/2627 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ระดับ 5 
 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
        กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวแอน อนันตรสุชาติ 
โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 09 3636 7187 

คำอธิบาย :  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ภาพรวม
ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จะนำยอดงบประมาณ 
ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ) เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถ
บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS  
ที่กองบริหารการคลังยืนยันอย่างเป็นทางการ มาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล 

  การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างหรือออกใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 

  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การมีความพร้อม มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและการเบิกจ่ายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหา เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 
   ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2560 2561 2562 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อ
หนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1                      ร้อยละ 92 
2                      ร้อยละ 94 
3                      ร้อยละ 96 
4                      ร้อยละ 98 
5                      ร้อยละ 100 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด) 

แนวทางการประเมินผล:  
การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563)  

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

92 94 96 98 100 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อ
หนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอ้ยละ 
7.5 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินงาน 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินงาน 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
1. ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณจำนวน 12,276,900 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

3. ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบูรณาการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวนเงิน 12,276,900 บาท 
เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบไฟล์ Excel เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนมีนาคม 2563 

5. จัดทำรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 
2563 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

6. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS  
และรายงานทะเบียนคุมงบประมาณ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำ 
ทุกเดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 

7. ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
งบประมาณจำนวน 12,276,900 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ในแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวนเงิน 12,276,900 บาท 
เผยแพร่ขึน้เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

9. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานเจ้าภาพ 

(สำนักงาน ป.ป.ช.) เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
2. บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ 

ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
3. ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
4. กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. 2563 (ส่วนกลาง) เป็นประจำทุกเดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  - 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.03/2602 ลงวันที่ 29 

ตุลาคม 2562 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
2. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4723 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 

2562 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/5117 ลงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4867 ลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไปตั้งจ่ายยัง
คลังจังหวัด สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 

5. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน 
(ไม่รวมขั้นต่ำ/ผูกพัน) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำหรับสนับสนุนการ
ดำเนินงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

6. หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.06/52 ลงวันที่ 9 มกราคม 
2563 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

8. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

9. รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุม้ครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นประจำทุกเดือน เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

10. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 0217.01/2192 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

11. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/2251 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง อนุมัติทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที ่1) 

12. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/2686 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  
และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงาน 
เป็นงบลงทุน 

13. หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/2795 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงาน  
เป็นงบลงทุน 

14. หนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/2926 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

15. หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/13548 และ ที่ สธ 0217/13549 ลงวันที่ 
17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System :     
      PMS) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนภเกตต์  ขันศิลา 
โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 8595 0399 

คำอธิบาย :การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
หมายถึง กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
โดยการเชื่อมโยงเปา้หมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หนว่ยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการ 
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด และมีการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบ 
การพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเก่ียวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามระบบ
บริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
จำนวน 24 หน่วยงาน 
                    ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
System : PMS) หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการบริหารผล 
การปฏิบัติราชการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) โดยดำเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 ต้นรอบการประเมิน 

- ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประชุมการพิจารณาตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
มิติภายใน ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMS)  
โดยไดจ้ัดทำแผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จ
ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการชี้แจง/ทำความเข้าใจ
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ให้กับบุคลากร 
ในสังกัดรับทราบโดยทั่วกันในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่ 9/2562 เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. 

2 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบ 
ต่อเป้าหมายและทศิทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2562 
- ผู้ประเมินและผูร้ับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จ
ของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมทีค่าดหวัง  
ลงนามรับทราบร่วมกัน รอบแรก (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) แล้วเสร็จ  
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 ระหว่างรอบการประเมิน 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการติดตามความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ 
ตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองรอบ 
- ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
เพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  

4 สิ้นรอบการประเมิน 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) และนำผลการประเมิน 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพฒันารายบุคคลในภาพรวม รอบ 12 เดือน 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
 สูตรการคำนวณ : 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท่ีลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน(15 คน) 
X 100 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท้ังหมด (15 คน)  
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 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 
1 - หน่วยงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบ 

ในการถา่ยทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานสู่และระดับ
บุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงาน
ที่ตัง้ไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน (เอกสาร
แนบ 5 ตามภาคผนวก)  

0.5 
 
 
 

0.5 

2 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วดัจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบ 
รว่มกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้
มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2562  
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับ
ความสำเร็จของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ  
และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนามรับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดยรอบแรก 
(1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2562  
หมายเหตุ 
1. กรณมีีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงานเป็นการตกลงดำเนินการ
ทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
ครั้งเดียวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนาม ฯ แล้วเสร็จหลังจากวันที่กำหนด หักคะแนน 
วันละ 0.1 คะแนน 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 
3 - หน่วยงาน มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผล

สำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ  
ให้มีการดำเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
เพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

0.5 
 
 

0.5 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มนีาคม 2563) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบ 
การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จ
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน  
 

0.5 
 
 
 

0.5 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
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 จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัตจิริงในแต่ละรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม  
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2563 

1 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management 
System : PMS) ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7.5 ระดับ 5 
 
 

5.0000 0.3750 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
ระดับ 1 
- ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประชุมการพิจารณาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมิติภายใน ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ (PMS) โดยไดจ้ัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
จากหน่วยงานสู่รายบุคคล 
- ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ใหก้ับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
ระดับ 2 
- ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล  
โดยมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบญัชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้ได ้
ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทัง้สองฝ่ายแล้วเสร็จ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมทีค่าดหวัง ลงนาม
รับทราบร่วมกัน  
รอบแรก (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) แล้วเสร็จในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
รอบสอง (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) แล้วเสร็จในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ระดับ 3 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข มีการติดตามความก้าวหนา้ผลการดำเนินงาน และประเมิน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งสองรอบ 
- ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ รอบ 12 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 4 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลง
และประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ถึง 30 กันยายน 2563) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- ผูป้ระเมินและผู้รบัการประเมนิของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รว่มกนัทำการวิเคราะห์ 
ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวม 
ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 5  
- ข้าราชการ/พนักงานราชการในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมนิครบถ้วน จำนวน xx คน คิดเป็นร้อยละ xxx ตามจำนวนของข้าราชการ/พนักงานราชการ  
ที่ปฏิบัติงานจริงในรอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ผู้บังคับบัญชาผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
2. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถงึระดับบุคคล โดยมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
3. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

4. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการสามารถนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน / ค่าตอบแทน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี 

หลักฐานอ้างอิง : 1. แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/505 
                      2. รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2562 
เมือ่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/265 
                      3. รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2562 
เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/265 
                      4. บันทึกขออนุมัติจัดประชุมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance 
Management System : PMS) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 
ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/505 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

                      5. รายงานการประชุมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
System : PMS) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  
เวลา 13.30-16.30 น. http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/505 
                      6. รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 
เมือ่วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/265 
                      7. เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข พร้อมภาพถ่าย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/505 
                      8. เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย พร้อมภาพถ่าย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/505 
                      9. ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน 
                      10. รายละเอียดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ข้ันตอนดำเนินงาน รายบุคคลของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน 
                     11. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ใช้ประกอบการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ณ 1 ตุลาคม 2563  
                     12. แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการ/แผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
รายบุคคลของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
                     13. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชนกพร แสนสุด 

  นางสาวชยาภรณ์ โกสัยพัฒ 
โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 8582 8086 
คำอธิบาย : 
  ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงดำเนินการ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data  Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
ของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยที่การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้อง  
กับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน
เป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
                     - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  - การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
  - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง จำนวน 24 หน่วยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้มีการวางแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อ 

จัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
            2. เพ่ือให้การจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัมีความโปร่งใส เปดิโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั  
 3. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและ
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑ (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 21 / 2562  
ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562  

(2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจดัทำแต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารจัดการ ควบคุมกำกับการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามคำสั่ง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 24 / 2562 ลงวันที่ 28 
ตุลาคม  2562  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

(2) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0217.03 / 4606ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 

(3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง เสนอผู้บริหารและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขและเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562 

3 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไตรมาส 2  
ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 
1310 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 และขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล ในวันที ่25 มีนาคม ๒๕63  

(2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (1)  
Print Screen หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕63 

4 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบลงทุน) ตามบันทึกกองบริหารการคลัง ที่  
สธ 0206.03/ 1407 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563   

(2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน 
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าคุรภัณฑ ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวันที่ XX กันยายน 2563 และขอ
อนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ในวันที ่XX กันยายน ๒๕63  (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้
ดำเนินการแล้วเสรจ็ภายในวันที ่25 กันยายน ๒๕63)  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4 (ต่อ) (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (2)  

Print Screen หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุข  ในวันที ่X กันยายน ๒๕63 (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสรจ็ภายใน
วันที ่1 ตุลาคม ๒๕63) 

(4)   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบดำเนินงาน 
ตามบันทึก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 
/ XXXX ลงวันที ่  กันยายน 2563 และขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล ในวันที ่XX กันยายน ๒๕63 (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 กันยายน ๒๕63) 

     (5)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (4)  
Print Screen หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่ X กันยายน ๒๕63 (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสรจ็ภายใน
วันที ่1 ตุลาคม ๒๕63) 

5 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ผลตาม 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน ฯ 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอผู้บริหารรับทราบผล 

การวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบ
ลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึก 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX  
ลงวันที่ XX ตุลาคม 2563 พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุวันที่ X ตุลาคม 2563  
(เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวนัที่ 9 ตุลาคม ๒๕63) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลการวิเคราะห์ ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ X ตุลาคม 2563  (เกณฑต์ัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕63)  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...  
(แบบ สขร. 1) ดำเนินการดังนี้ 
 1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไป
ยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 
                     1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร  
  1.2.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
  1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปขีองหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

การดำเนินงานรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนตุลาคม 2562 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/4809 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/5282 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนธันวาคม 2562 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/5610 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนมกราคม 2563 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/481 ลงวนัที่ 31 มกราคม 2563 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ 928 ลงวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนมีนาคม 2563 
 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ 1419 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

การดำเนินงานรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนเมษายน 2563 
 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ 1912 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนพฤษภาคม 2563 
 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที ่สธ 0217.03/ 2269 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนมิถุนายน 2563 
 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ 2663 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนกรกฎาคม 2563 
 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ 3123 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนสิงหาคม 2563 
(รอผลการดำเนินงาน) 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ XXXX ลงวันที่ X กันยายน 2563 

แบบ สขร. 1 รอบเดือนกันยายน 2563 
(รอผลการดำเนินงาน) 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ XXXX ลงวันที่ X ตุลาคม 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เฉพาะงบลงทนุ (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง) (0.5000 คะแนน) 
(2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เสรจ็สิ้น ภายในวันที ่30 ตุลาคม 
2562 (0.5000 คะแนน) 

1  

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนทีไ่ด ้
2 (ต่อ) เกณฑ์การให้คะแนน 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
    1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ (1.0000 คะแนน) 
    1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (1.0000 คะแนน) 

2.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง         
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

   2.1 จดัทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และทีดิ่นสิ่งก่อสร้าง 
        2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ (0.5000 คะแนน) 
        2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (0.5000 คะแนน) 

1.0000 

    2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63  
        2.2.1  ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ (0.5000 คะแนน) 
        2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (0.5000 คะแนน) 

1.0000 

(3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวม 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์และที่ดนิสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนทีไ่ด ้
3 (ต่อ) เกณฑ์การให้คะแนน 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานไดร้ับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 
พร้อมเผยแพร่ (1.0000 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.(1.0000 คะแนน) 

2.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง         
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซือ้จัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
   2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.2500 คะแนน) 
   2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 2 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ 
(0.2500 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบดำเนินงาน ไตรมาส 2 
   2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.5000 คะแนน) 
   2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.5000 คะแนน) 

1.0000 

 

 

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
หน่วยงานรายงาน 

- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนทีไ่ด ้

4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
    1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4  
พร้อมเผยแพร่ (0.5000 คะแนน) 
    1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างงบ
ดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทนุ  
ไตรมาส 3 
        2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
        2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 4 
      2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.1500 คะแนน) 
      2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.1500 คะแนน) 

0.3000 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบดำเนินงาน ไตรมาส 4 
       2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ 
(0.2000 คะแนน) 
       2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2000 คะแนน) 

0.4000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนทีไ่ด ้

5 หน่วยงานรายงานวิเคราะห์ผลตาม 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทนุ ฯ  
- แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
    1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 
2563 พร้อมเผยแพร่ (0.5000 คะแนน) 
    1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.(0.5000 คะแนน) 

1.0000 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 
งบดำเนินงาน และงบลงทุน (รวมถึงการแปลงงบเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นงบลงทุน)  

 

2.1 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2563 
         2.1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ   
พร้อมเผยแพร่ (0.2500 คะแนน) 
         2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2500 คะแนน) 

0.5000 

2.2 วิเคราะห์ผลตามแผนจดัซื้อจัดจ้างฯ งบดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 
      2.2.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อม
เผยแพร่ (0.2500 คะแนน) 
      2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2500 คะแนน) 

0.5000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ 
สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการดังนี้ 
    1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
รับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไป
ยัง 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 ประจำปีของ
หน่วยงาน 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/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

7.5 ระดับ 5 5.0000 0.3750 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
 ขั้นตอนที่ 1  

            (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งกอ่สร้าง) ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 21 / 
2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

           (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ 
ควบคุมกำกับการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจดัซือ้จัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 24 / 2562 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม  2562 

           ขัน้ตอนที่ 2  
(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
            (2) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ขึน้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 4606 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้า แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด)  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
            (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง   
เสนอผู้บริหารและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขและเว็บไซต์สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 ขัน้ตอนที่ 3  

            (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มกีารขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการ
ตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 0217.03 / 1310 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 และขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕63 (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้
ดำเนินการแล้วเสรจ็ภายในวันที ่27 มีนาคม ๒๕63)  
  (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕63 
(เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน ๒๕63) 
         ขัน้ตอนที่ 4  

            (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบลงทุน) ตามบันทึกกองบริหารการคลัง ที ่สธ 0206.03/ 1407 ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

            (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าคุรภัณฑ ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4  
ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวันที่ XX กันยายน 
2563 และขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ในวันที่ XX กันยายน ๒๕63 (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 กันยายน ๒๕63)  
            (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (2) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในวันที ่XX กันยายน ๒๕63  
(เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนด ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวนัที่ 1 ตุลาคม ๒๕63) 
           (4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบดำเนินงาน ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0217.03 / XXXX ลงวันที่ XX กันยายน 2563 และขออนุญาต 
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล ในวันที ่XX กันยายน ๒๕63 (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  
25 กันยายน ๒๕63) 
           (5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (4) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในวันที ่XX กันยายน ๒๕63  
(เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕63) 
          ขัน้ตอนที่ 5  

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ผลตาม 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทนุ ฯ 

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            (2) ศูนยป์ฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอผู้บริหารรับทราบ ผลการวิเคราะห์ตาม
แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 /        
ลงวันที่ XX ตุลาคม 2563 พร้อมขออนุญาตนำรายงานผล ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร่ ในวันที่ X ตุลาคม 2563 (เกณฑ์ตวัชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสรจ็ภายในวันที่ 9 
ตุลาคม ๒๕63) 
            (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลการวิเคราะห์ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันทีตุ่ลาคม 2563 (เกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ดำเนินการแลว้เสร็จภายในวนัที่ 9 ตุลาคม ๒๕63) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

            รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
  (1) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ 
4809 ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
           (2) จดัทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่  
สธ 0217.03/5282 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
            (3) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ 
5610 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2562 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
            (4) จดัทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/481 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
    (5) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กุมภาพนัธ์ 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/928 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรปูเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 4 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

            (6) จดัทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/ 1419 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด)  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.comวันที่ 27 มีนาคม 2563 
             (7) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรปุผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/ 1912 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
             (8) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/ 1912 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
             (9) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ 
2663 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 1 มิถุนายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
             (10) จดัทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/ 3123 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 4 สิงหาคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

            (11) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนสิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/ XXXX ลงวันที่ XX กันยายน 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com (รอผลการดำเนินงาน) 
             (12) จดัทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กันยายน 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0217.03/ XXXX ลงวันที่ XX ตุลาคม 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทัง้หมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com (รอผลการดำเนินงาน) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คณะทำงานบริหารจัดการ ควบคุมกำกับการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที ่24 / 2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2562 มีการชี้แจง ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัดที่ 5 ) 
บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมทกุคนเพ่ือรับความรู้ แนวทางการดำเนินงานตาม
กรอบตัวชี้วัดฯ 
4. ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต้ัง LINE Group เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 
สอบถาม ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
5. การประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นการผลักดันทำให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้ความสำคัญ และปฏิบัติ
ตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส 
สะดวกต่อการตรวจสอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 21 / 2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 
2. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 24 / 2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2562 
3. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 4606  ลงวันที่ 18 

ตุลาคม 2563 
4. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 1310 ลงวนัที่ 19 มีนาคม 

2563 
5. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวนัที่ XX กันยายน 

2563  (รอผลการดำเนินงาน) 
6. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวนัที่ XX กันยายน 

2563 (รอผลการดำเนินงาน) 
7. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวันที่ XX 

ตุลาคม 2563 (รอผลการดำเนินงาน) 
8. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 21 / 2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 
9. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 24 / 2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2562 
10. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 4606  ลงวันที่ 18 

ตุลาคม 2563 
11. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 1310 ลงวนัที่ 19 มีนาคม 

2563 
12. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวนัที่ XX กันยายน 

2563  (รอผลการดำเนินงาน) 
13. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 21 / 2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 
14. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 24 / 2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2562 
15. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 4606  ลงวันที่ 18 

ตุลาคม 2563 
16. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 1310 ลงวนัที่ 19 มีนาคม 

2563 
17. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวนัที่ XX กันยายน 

2563  
 (รอผลการดำเนินงาน) 

18. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวนัที่ XX กันยายน 
2563 (รอผลการดำเนินงาน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
19. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / XXXX ลงวันที่ XX 

ตุลาคม 2563  (รอผลการดำเนินงาน) 
20. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 0217.03/4809 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2562 
21. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5282 ลงวันที่ 2 

ธันวาคม 2562 
22. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5610 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 

2562 
23. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/481 ลงวนัที่ 31 

มกราคม 2563 
24. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/928 ลงวันที ่25 กุมภาพันธ์ 

2563 
25. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1419 ลงวันที่ 26 

มีนาคม 2563 
26. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1912 ลงวันที่ 29 

เมษายน 2563 
27. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2269 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2563 
28. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2663 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 

2563 
29. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3123 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 

2563 
30. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/XXXX ลงวันที่ XX สิงหาคม 

2563 (รอผลการดำเนินงาน) 
31. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/XXXX ลงวันที่ XX กันยายน 

2563 (รอผลการดำเนินงาน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช จัดเก็บข้อมูล : นายพศวีร์  วัชรบุตร 

          นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม 
โทรศัพท์: 02 590 1330  โทรศัพท์มือถือ : 02 590 1330 
คำอธิบาย : 
  องค์กร / หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่น 
ที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วม
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ทัง้ 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ 
ระดับที ่1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
จนประสบความสำเร็จ ทัง้ในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมี
ความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กร
ต่าง ๆ ได้ 
  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมตน้แบบ หมายถึง หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ทีม่ีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ทั้ง
ในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กร 
มีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรในสังกัด จำนวน 

24 คน (รอ้ยละ 100) ร่วมกันดำเนินการ 

(1) ประกาศเจตนารมณร์่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ดังนี้ 
 (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ตามประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       (1.2)  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

ในการต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 5099  
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

(2) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 
3 เรื่อง โดยสอดคล้องกับ 

 (2.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (2.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 
  1) ความตรงต่อเวลา ในการเข้าร่วมประชุม และการปฏิบัติงาน 
  2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 ความดีที่อยากทำ ได้แก่ 
  1) การสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมตามหลักศาสนา เป็นประจำทุกวันราชการ 
  2) การจัดกิจกรรม 5 ส. 
  3) การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดพลังงาน 
  4) การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันราชการ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

     คุณธรรมเป้าหมาย กำหนดตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
  1) พอเพียง 
  2) วินัย 
  3) สุจริต 
      4) จิตอาสา 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/
ว 5198 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

(1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 25/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.47 น. ทั้งนี้ ได้ทบทวน 
คำสั่ง ฯ เพ่ือให้บุคลากรจากทุกกลุ่มงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ อย่างครอบคลุม ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 27/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมาย
บุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/5169 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 11.47 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

100 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

(1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย การจัดทำโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/465 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563  
และมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่กำหนดดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจำนวนกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 16 กิจกรรม ที่กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(2)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงาน โดยกำหนดจัดประชุม
คณะทำงานจัดทำและขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซ่ึงที่ประชุมมีมติรับทราบผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งให้ปรับรูปแบบ 
การจัดกิจกรรม ฯ เฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคลากร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
      (2.1) การจัดกิจกรรม “ศปท. ศุกร์สัมพันธ์” ให้บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข แยกกันรับประทานอาหาร ตามแนวทาง “กินร้อน ช้อนฉัน บ้านใครบ้านมัน 
ห่างกัน 2 เมตร” 

 (2.2) การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเฉพาะผู้บริหาร 
โดยให้พิจารณามอบหมายผู้แทน 1-2 คน เข้ารดน้ำขอพร และมอบพวงมาลัยให้กับหัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/
ว 2355 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน เสนอ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบ ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ที่ สธ 0217.02/1140 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.16 น. ตามแบบฟอร์ม 
ดังนี้ 
       (3.1)  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       (3.2)  แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

(1) กำหนดจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และโครงการหรือกิจกรรมดีเด่น ตามกิจกรรม  
“ศปท. Awards 2020” ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 ประกอบด้วย 

 (1.1) กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกัดที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
 (1.2) กิจกรรมประกาศยกย่องโครงการ กิจกรรมดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
จนเป็นแบบอย่าง 

(2) จัดการประชุมจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2563 โดยมีบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม  
และมีมติเห็นชอบการเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ใน 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 (2.1) มิติการยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา เช่น การจัดให้บุคลากรสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรม 
ทางศาสนา ในกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 (2.2) มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การรณรงค์ใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ 
อย่างประหยัด รู้คุณค่า 

 (2.3) มิติวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น การรดน้ำขอพรผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/
ว 2355 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

(1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ประกอบด้วย การจัดทำโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ที่ สธ 0217.02/465 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 และมีการดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 16 กิจกรรม ที่กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) ทั้งนี้ กำหนดดำเนินกิจกรรมมอบรางวัล “ศปท. Awards 2020” 
และกิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ในเดือนกันยายน 2563  
หรือจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ครบทั้ง 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
(2) กำหนดจัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกันยายน 2563 

(3) จัดทำคลิปวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการถ่ายทอด 
ขยายผล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานองคก์รคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และนำเสนอผ่านทาง facebook group “MOPH Moral Market 2020” เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 เวลา 17.57 น. 
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (4.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (4.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร่วมกัน
ดำเนินการ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
(2) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดี
ที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (2.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (2.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยจรรยาขา้ราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ 
ใคร่ครวญส่วนรวม” 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน หรือทบทวนคำสั่ง ฯ และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
โดยมีการมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ในรูปแบบไฟล์ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้จากโปรแกรม Microsoft 
Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

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

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้

3 (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

1 

4 (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และโครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
ดังนี้ 
 (1.1) กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกัดที่ทำความดี จนเป็น 
แบบอย่างได้ 
 (1.2) กิจกรรมประกาศยกย่องโครงการ กจิกรรมดีเด่น ในการส่งเสริม
คุณธรรมเป้าหมาย จนเป็นแบบอย่าง 

(2) จัดการประชุมร่วมกนักับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย อย่างน้อย 2 มิติ จากมิติดังต่อไปนี้ 
 (2.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
 (2.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     (2.3)  วิถีวัฒนธรรม 

1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้

5 (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(2) จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม  
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(3) เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563  
ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (4.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (4.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

1 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดบัความสำเร็จในการดำเนินการ 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

7.5 ระดับ 5 5.0000 0.3750 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
 ขั้นตอนที่ 1 
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรในสังกัด จำนวน 24 คน 
(ร้อยละ 100) ร่วมกันดำเนินการ 

  (1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
    (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ตามประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
    (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 ทั้งนี้ ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณร์่วมกัน ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 5099 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
  (2) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง  
โดยสอดคล้องกับ 

    (2.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
    (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
    (2.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
    (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
    (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
    ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 
    1) ความตรงต่อเวลา ในการเข้าร่วมประชุม และการปฏิบัติงาน 
    2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
    3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน    

                  ความดีที่อยากทำ ได้แก่ 
    1) การสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมตามหลักศาสนา เป็นประจำทุกวันราชการ 
    2) การจัดกิจกรรม 5 ส. 
    3) การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดพลังงาน 
         4)  การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

                  คุณธรรมเป้าหมาย กำหนดตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
    1) พอเพียง 
    2) วินัย 
    3) สุจริต 
    4) จิตอาสา 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 
5198 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
  ขั้นตอนที่ 2 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

  (1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 25/2562 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.47 น. ทั้งนี้ ได้ทบทวนคำสั่ง ฯ เพ่ือให้บุคลากรจากทุกกลุ่มงาน 
ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เขา้ร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ อย่างครอบคลุม ตามคำสั่ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 27/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคณุธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากร 
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/5169 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.47 น. 
  ขั้นตอนที่ 3 

  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

   (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย การจัดทำโครงการขับเคลื่อนศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมตน้แบบ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/465  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 และมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่กำหนดดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 หรอืคิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจำนวน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 16 กิจกรรม ที่กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   (2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำ 
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรม ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที ่1/2563 
ในเดือนมีนาคม 2563    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

         (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
อิเลก็ทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
      (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ขั้นตอนที่ 4 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 
  (1) กำหนดจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และโครงการหรือกิจกรรมดีเด่น ตามกิจกรรม  
“ศปท. Awards 2020” ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 ประกอบด้วย 
   (1.1) กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกดัที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
   (1.2) กิจกรรมประกาศยกย่องโครงการ กิจกรรมดีเด่น ในการสง่เสริมคุณธรรมเป้าหมาย จนเป็นแบบอย่าง 
  (2) จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม และมีมติเห็นชอบการเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ใน 3 มิติ 
ดังต่อไปนี้ 
   (2.1) มิติการยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา เช่น การจัดให้บุคลากรสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรม 
ทางศาสนา ในกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   (2.2) มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การรณรงค์ใช้กระดาษและหมึกพิมพ์อย่างประหยัด 
รู้คุณค่า 
   (2.3) มิติวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น การรดน้ำขอพรผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0217.02/ว 2355  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563     
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

        ขั้นตอนที่ 5 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 
  (1)  ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย การจัดทำ
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/465 ลงวันที ่29 มกราคม 2563  
และมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 16 กิจกรรม ที่กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 
สิงหาคม 2563) ทั้งนี้ กำหนดดำเนินกิจกรรมมอบรางวัล “ศปท. Awards 2020” และกิจกรรมถอดองค์ความรู้
จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ในเดือนกันยายน 2563 หรือจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ครบทั้ง 
16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  (2) กำหนดจัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกันยายน 2563 
  (3)  จัดทำคลิปวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการถ่ายทอด ขยายผล  
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำเสนอผ่านทาง facebook group 
“MOPH Moral Market 2020” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.57 น. 
  (4)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
    (4.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    (4.2)  แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 1. กระทรวงสาธารณสุข มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  
ซึ่งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจน 
 2. กระทรวงสาธารณสุข มีกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง  
ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านกลไกคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และระดับหน่วยงาน 
ผ่านกลไกคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 3. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด 
ที ่6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จัดทำคู่มือการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตัวชี้วัด
ที่ 6 ระดบัความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ฯ ดังกล่าว  
ทำให้มีแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัด ฯ ดังกล่าว อย่างชัดเจน 
 5. บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ด้วยดี 
 6. หน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่จัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตลอดจนหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ และเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์หรือบริจาคสิ่งของใช้แล้ว
เพ่ือสาธารณประโยชน์ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑ รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ตามตัวชี้วัด ฯ เป็นประจำทุกปี 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
 2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 3. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 5099 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 4. หนังสือศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 5198 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
 5. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 25/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
 6. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 27/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 
 7. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0217.02/5169 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
 8. หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/465 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
             9. หนังสือศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/ว 2355 ลงวันที่ 
4 มิถุนายน 2563 
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ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
ชือ่หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  1 ตุลาคม 2563 
หัวข้อ: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 




