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  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 8 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ร่วมรักษาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ที่มีการพัฒนาตามลำดับ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเมินในรูปแบบออนไลน์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการ
ประเมิน ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชน 
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการผ่านระบบสารสนเทศ 
ถือเป็นความท้าทายที่จะพัฒนาให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการปฏิบัติราชการ 
ยุคปัจจุบัน 

ผลการประเมินโดยภาพรวม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.56 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ระดับ AA (95.00-
100) และมีผลการประเมินอยู่ในอันดับที่  1 ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน  
146 หน่วยงาน ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY  
เป็นการสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางในมิติที่มีความสำคัญ รวมไปถึงการอภิปรายผล 
และให้ข้อเสนอเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังว่ารายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน 
ใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ต่อไป 

 
           ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
                มกราคม  2564 
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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่า 
การมุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพขององค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทั่ วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  
ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่ งขึ้น  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561-2580) กำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บท ฯ ในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน จำนวนรวม 
ทั้ งสิ้น 8,301 หน่วยงาน (ในจำนวนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ งสิ้น 7,852 หน่วยงาน)  
ในการประเมิน ITA ในปีนี้ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  
ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงาน 
ให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญ 
ต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งต้ังผู้ประสานงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามคำสั่ งกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ 258 / 2563 ลงวันที่  4 มีนาคม พ.ศ. 2563 และตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  ๓๒๑/256๓  
 

 

บทที ่๒ 
การประเมิน ITA  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนกลาง 

 

 ๑. หลักการและเหตุผล 
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ลงวันที่  ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 256๓ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง บรรลุเป้าหมายโดยรักษาระบบการบริหาร
ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีอยู่และพัฒนาต่อยอดให้เท่าทัน
สถานการณ์การทุจริต ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดการประเมินผู้บริหารองค์การ 
ประเด็นที่ 4 การกำกับดูแลการทุจริต โดยผลการประเมิน ITA นั้น จะส่งผลต่อการประเมินผู้บริหารองค์การ 
ในการกำกับดูแลการทุจริต  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลัก ดำเนินการ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน  
ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานตามภารกิจหลัก  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันที ่8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 
 

 
 

 1. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  ได้รับทราบถึงสถานะ 
และปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
อย่างเป็นระบบในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูล 
และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ 

 3. เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ และนำไปจัดทำแนวทางมาตรการ 
ต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง 

 4. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง บรรลุเป้าหมายโดยรักษาระบบการบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาลที่มีอยู่ 
และพัฒนาต่อยอดให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต 
 
 
 
 
 

 ๒. วัตถุประสงค ์



๑๖ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
  3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่
เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 
11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1000 เว็บไซต์ : https://ops.moph.go.th มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิ ดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   3.๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
    มีหน่วยงานจำนวน 1๕ หน่วยงาน ดังนี้ 
    (๑) หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เละศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
    (2) หน่วยงานจำนวน 1๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองกลาง กองกฎหมาย  
กองการต่างประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   3.๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
    มีหน่วยงานดังนี ้
    (1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 แห่ง 
    (๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 878 แห่ง  
   3.๑.3 หน้าที่และอำนาจ  
    มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี ้
    (๑) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง เพื่อให้สอดคล้อง 
ตามแนวทางพระราชดำริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพื้นที่ สถานการณ์ของประเทศ และขับเคลื่อน
นโยบายตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
    (2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ ฉุกเฉิน วิกฤติ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 
    (3) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด 
คุ้มค่า และสมประโยชน์ 
    (4) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ 
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
 

 ๓. ข้อมลูพื้นฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง 
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    (5) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
    (6) พัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสม 
และได้มาตรฐาน 
    (7) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สารนิเทศและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
    (๘) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
    (9) ดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
    (10) ดำเนินการเกี่ ยวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่ เกี่ ยวกับการแพทย์  
และการสาธารณสุขให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    (11) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย 
   3.๑.๔ อัตรากำลัง 
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค มีอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น 171,506 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 146,479 คน พนักงาน
ราชการ จำนวน 8,371 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 16,656 คน 
    ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้น 
จะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ในนามของผู้ว่าราชการ
จังหวัดของแต่ละจังหวัด 
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  การดำเนินงาน 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ดำเนินการพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ให้มีคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ โดยได้นำแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานภายใต้เครื่องมือ ITA เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนกลาง มีจุดเน้นอยู่ที่การเรียนรู้   
และทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อคำถามในแต่ละแบบสำรวจ ได้แก ่ 
  (1 ) แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment System : IIT)  
  (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment System : EIT)  
  (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT)  
  และทำการวิเคราะห์ โอกาสในการปรับปรุง ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” 
ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงความสำคัญกับการ “รักษา”  
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ที่ต้องดำเนินการ 
ในปีต่อไป ประกอบด้วย 
  Approach (A) มีกระบวนการ / ระบบที่มีประสิทธิภาพ และทำอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับกิจกรรม
ในหัวข้อที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  Deployment (D) กระบวนการ / ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ / 
กิจกรรมสนับสนุน ให้ครอบคลุมหัวข้อที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  Learning (L) ให้บุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน และมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ / 
ระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการ / ระบบให้ดีขึ้น 
  Integration (I) กระบวนการ / ระบบ ต้องสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญที่ระบุในข้อคำถาม 
และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) ตลอดจนมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการทุจริต และการปรับฐานคิดของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 ๔. การดำเนินงานการประเมนิ ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง 
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  นอกจากนี้  ได้นำหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง  
และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐาน
การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และข้อคำถามตามแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment System : IIT) 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment System : 
EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
และทำการประเมินตนเอง (Self-Assessment) อีกครั้ง เพื่อเตรียมเข้าสู่การประเมินในปีถัดไป 
  ที่สำคัญยิ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้นำแนวคิดที่ใช้ 
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ SMS ประกอบด้วย (1) Systematic 
ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่ง และสอดคล้องกัน
ทั่วทั้งองค์กร (2) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
การดำเนินงาน รวมทั้งใช้ศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
และ (3) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร  
  ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง บรรลุเป้าหมายโดยรักษาระบบการบริหารราชการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีอยู่และพัฒนาต่อยอดให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต 
ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ส่งผลถึงการประเมินผู้บริหารองค์การ ประเด็นที่ 4 การกำกับดูแลการทุจริต โดยผลการประเมิน ITA จะส่งผล 
ต่อการประเมินผู้บริหารองค์การในการกำกับดูแลการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ.ร. และเป็นไปตามมาตรการ 
3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนกลาง มีดำเนินการดังนี ้
  1. แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๔๘/256๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 256๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตร ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
  ๒. แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
เพิ่มเติม ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๒๑/256๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 256๓ เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตร ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เพิ่มเติม) 
 
 



๒๐ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

   ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตร ีมีหน้าที่และอำนาจดังนี ้
   (2.1) เป็นผู้ประสานการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้รับบริการของหน่วยงาน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
   (2.2) เป็นผู้ประสานงานกลุ่มตัวอย่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ตอบแบบสำรวจบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 
   (2.3) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
   (2.4) เป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมบรรยาย 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ในหัวข้อ STRONG 
องค์กรพอเพียงต้านทุจริต 
   (2.5) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๔๘/256๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 256๓ เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ และตามคำสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๓๒๑/256๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 256๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 1๙ มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๐0-
16.๓0 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม 
  ๔. ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ตามคำสั่ งกระทรวงสาธารณสุข  ที่  ๒๔๘/256๓ ลงวันที่  ๔ มีนาคม พ.ศ. 256๓ และตามคำสั่ ง 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๒๑/256๓ ลงวันที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. 256๓ จัดเก็บ 
   (๔.1) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ / หัวหน้า ข้าราชการ / พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง / 
พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวนและแบบฟอร์มตามที่ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด  
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   (๔.2) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล จำนวนและแบบฟอร์ม
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด  
  ๕. พัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด ดังนี ้
   (๕.1) ทบทวนกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ประกอบด้ วย ลั กษณะ / ประเภทข้ อมู ลที่ ต้ องเผยแพร่  วิ ธี การ ขั้ นตอน และผู้ มี หน้ าที่  
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   (๕.2) พั ฒ นาและปรับปรุ งข้ อมู ลบนเว็บไซต์ สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณ สุ ข  
และบนเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 
   (๕.3) นำเข้าข้อมูลตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ในตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่  10  
การป้องกันการทุจริต 
  ๖. ลงทะเบียนเข้าใช้งานใน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System : ITAS)” สำนักงาน ป.ป.ช. ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
   (๖.1) ผู้ใช้งาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) นำเข้าข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
   (๖.2) ผู้ใช้งาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) นำเข้าข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
   (๖.3) ผู้บริหาร (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติการนำเข้าข้อมูลมีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
  ๗. ผู้ใช้งาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) ตอบแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-๒๕๖๒ มีดังนี ้
 
ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๖3 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ผลคะแนนร้อยละ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2555 44.73 ไม่ผ่านการประเมิน 
2557 77.73 สูง 
๒๕๕๘ ๘๑.๘๖ สูง 
๒๕๕๙ ๘๘.๘๒ สูง 
๒๕๖๐ ๙๒.๔๖ สูงมาก 
๒๕๖๑ ๙๔.๓๔ สูงมาก 
๒๕๖๒ ๙๔.๘๔ A 
2563 95.56 AA 

 
  จากตารางที่ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเห็นว่าคะแนนที่ได้ร้อยละ 44.73 นั้น ไม่ผ่าน 
การประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. จะเรียกว่า “ดัชนีชี้วัด 
ความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555” ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือส่วนราชการที่ เรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
รวม 147 หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดแบ่งประเภทหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือส่วนราชการ  
ที่เรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็น 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 1) กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ 2) กลุ่มภารกิจ
ด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและวิชาการ 4) กลุ่มภารกิจ  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 5) กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ. 2555 
ในกลุ่มภารกิจที่ 2) คือ กลุ่มภารกิจด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รายงานดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555 โดยศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.  
รวม 110 หน่วยงาน พบว่าในกระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานที่ส่งเข้าประเมินจำนวนต 7 หน่วยงาน  
 
 

 ๕. ผลการประเมนิ ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง 
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ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค  
และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี  2 หน่วยงานที่ ไม่ส่งเข้าประเมิน ได้แก่  กรมสุขภาพจิต  
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินปีนี้พบว่า กรมอนามัยมีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 86.81  
มีคะแนนความโปร่งใสสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยอีกด้วย ส่วนราชการระดับกรมที่เข้าประเมิน มีคะแนน
ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร้อยละ 64.67 กรมการแพทย์ ร้อยละ 60.97 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ร้อยละ 59.42 กรมควบคุมโรค ร้อยละ 52.80 ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งมีคะแนนรวมคิดเป็นเพียง 
ร้อยละ 44.73 (ไม่ผ่านร้อยละ 50.00) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประยุกต์แนวคิด 
ของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ 
คือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี 
บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่ งใสการดำเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ  (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
เป็นการสั งเคราะห์องค์ประกอบหลักที่ สำคัญและจำเป็นในการประเมิน  โดยจำแนกองค์ประกอบหลัก 
เป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวม 
จากข้อมูลเอกสาร / หลักฐานของหน่ วยงาน โดยองค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้ รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
 5. คุณธรรมในการทำงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่คำนึงถึงความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ที่ต้องดำเนินการในปีถัดไปซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานที่มีการพัฒนาตามลำดับ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงาน การกำหนด
มาตรการสำคัญในประเด็นการป้องกันการทุจริต ดังผลคะแนน 
 
 



๒๔ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เท่ากับร้อยละ 77.73 มีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เท่ากับร้อยละ ๘๑.๘๖ มีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เท่ากับร้อยละ ๘๘.๘๒ มีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เท่ากับร้อยละ 92.46 มีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก อยู่อันดับที่ 1 ของส่วนราชการระดับกรม จำนวน 147 หน่วยงาน  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เท่ากับร้อยละ ๙๔.๓๔ มีระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในระดับสูงมาก อยู่อันดับที่ 1 ของส่วนราชการระดับกรม จำนวน 14๖ หน่วยงาน ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษารายละเอียด 
แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 โดยมุ่ งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ  
ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ถือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน (7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสารของหน่วยงาน (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน(9) การเปดิเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เท่ากับร้อยละ ๙๔.๘๔ มีระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในระดับ A อยู่อันดับที่ 4 ของส่วนราชการระดับกรม จำนวน 145 หน่วยงาน รองจากกองทัพบก 
กรมที่ดิน และสำนักงานกิจการยุติธรรม คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.96  95.99 และ95.76 ตามลำดับ  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 



๒๕ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยภาพรวมนั้นได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.56 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ระดับ AA 
(95.00-100) และมีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
อยู่ในอันดับที่ 1 ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 146 หน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
  ผลคะแนนการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ร่วมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับก้าวหน้า 
(Progressive Level) สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานที่มีการพัฒนาตามลำดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ปีงบประมาณ พ.ศ 2557-๒๕๖3 
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  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมนั้นได้คะแนนเท่ากับ  
ร้อยละ 95.56 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ระดับ AA (95.00-100) และมีผลการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในอันดับที่ 1 ของส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า จำนวน 146 หน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทที ่๓ 

 

ผลการประเมิน ITA 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนกลาง 

๑. ผลการประเมนิ ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒๘ 
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
  สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูล ค่าคะแนน 
- แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment 
System : IIT) 

98.70 

- แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment 
System : EIT) 

86.50 

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) 

100 

ผลรวมค่าเฉลี่ย 95.56 
 
 

 
แผนภูมทิี่ 2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง 
  สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งข้อมูล 
 
 
 

 
๒. คะแนนการประเมนิ ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง จำแนกตามแหล่งข้อมลู 



๒๙ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

  จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อจำแนก
ตามแหล่งข้อมูล 3 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment System : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) จะเห็นว่า แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีคะแนนสูงสุด คือ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา  
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment System 
: IIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.70 และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 86.50 ตามลำดับ 
 
 

 
 
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ผ่านทุกตัวชี้วัด (จำนวน 10 
ตัวชี้วัด) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ คือ ร้อยละ 85 ดังตาราง 
 
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
   สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด คะแนนตัวชี้วดั (ร้อยละ) แบบวัด 
การปฏิบัติหน้าที่ 99.32 IIT 
การใช้งบประมาณ 97.94 IIT 
การใช้อำนาจ 98.56 IIT 
การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 98.37 IIT 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.32 IIT 
คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 88.77 EIT 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 87.05 EIT 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 83.68 EIT 
การเปิดเผยข้อมูล 100 OIT 
การป้องกันการทุจริต  
 

100 OIT 

 

 
๒. คะแนนการประเมนิ ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง จำแนกรายตัวชี้วัด 



๓๐ 
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แผนภาพที่ 1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง 
   สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายตัวช้ีวัด 
 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง จากตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1 พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสูดและมีคะแนนที่เท่ากัน  
คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.32 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต คือ เท่ากับ
ร้อยละ 99.32 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.56 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.37 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 97.94 ตัวชี้วัดคุณภาพ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.77 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 
มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 87.05 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.68 ตามลำดับ 
  สรุปได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีผลการประเมิน 
ตามตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด โดยทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
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  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกคะแนนตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.70 0.00 1.40 97.90 98.84 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.70 0.00 2.10 97.20 98.61 

รวม 98.72 
 
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก 
เป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผูม้าติดต่อ 
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รูจ้ัก 
เป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทยีมกัน  
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

รวม 100.00 
 
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00 0.00 3.50 96.50 98.85 
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00 0.00 4.20 95.80 98.62 
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง 

0.00 0.00 4.90 95.10 98.38 

รวม 98.62 

 
๔. คะแนนการประเมนิ ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนกลาง จำแนกคะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัด 



๓๒ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
▪ เงิน 0.00 100.00 100.00 
▪ ทรัพย์สิน 0.00 100.00 100.00 
▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ทีอ่าจคำนวณเป็นเงินได ้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.70 99.30 99.30 

รวม 99.77 
 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
▪ เงิน 0.00 100.00 100.00 
▪ ทรัพย์สิน 0.00 100.00 100.00 
▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ทีอ่าจคำนวณเป็นเงินได ้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.70 99.30 99.30 

รวม 99.77 
 
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการใหส้ิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรา้ง 
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวงัให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม ่

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
▪ เงิน 0.70 99.30 99.30 
▪ ทรัพย์สิน 0.70 99.30 99.30 
▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ทีอ่าจคำนวณเป็นเงินได ้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

1.40 98.60 98.60 

รวม 99.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

0.70 1.40 4.90 93.01 96.75 

รวม 96.75 
 
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ คุ้มค่า 0.70 0.00 2.10 97.20 98.61 
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

1.40 0.00 2.10 96.50 97.91 

รวม 98.26 
 
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

98.60 0.70 0.00 0.70 99.07 

รวม 99.07 
 
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

97.20 1.40 0.00 1.40 98.14 

รวม 98.14 
 
 
 



๓๔ 
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i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี ้
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 2.10 0.00 0.70 97.20 97.67 
▪ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด 
รายหนึ่ง 

95.80 0.00 0.00 4.20 95.80 

รวม 96.74 
 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ สอบถาม 0.00 0.00 3.50 96.50 98.85 
▪ ทักท้วง 0.70 0.00 2.10 97.20 98.61 
▪ ร้องเรียน 0.70 0.00 2.10 97.20 98.61 

รวม 98.69 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 

0.70 0.70 4.20 94.41 97.45 

รวม 97.45 
 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.70 6.29 93.01 97.45 

รวม 97.45 
 
 
 
 



๓๕ 
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i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา  
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม  
มากน้อยเพียงใด 

0.70 0.00 4.90 94.41 97.69 

รวม 97.69 
 
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

รวม 100.00 
 
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ 
ในสิ่งที่ไม่ถูกตอ้ง หรือมีความเสี่ยงต่อ 
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

99.30 0.00 0.00 0.70 99.30 

รวม 99.30 
 
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 96.50 3.50 0.00 0.00 98.85 
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 98.60 1.40 0.00 0.00 99.54 

รวม 99.46 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้ 
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ 
เอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

99.30 0.70 0.00 0.00 99.77 

รวม 99.77 
 
i20 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้ 
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น 
ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

0.70 0.70 4.20 94.41 97.45 

รวม 97.45 
 
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน 
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

0.70 0.00 2.80 96.50 98.38 

รวม 98.38 
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i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได ้
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน 
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

98.60 0.00 0.00 1.40 98.60 

รวม 98.60 
 
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

0.70 1.40 3.50 94.41 97.21 

รวม 97.21 
 
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.70 0.00 1.40 97.90 98.84 

รวม 98.84 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน  
ให้ความสำคญักับการต่อต้านการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 0.70 99.30 99.77 

รวม 99.77 
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i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ทีอ่าจคำนวณเป็นเงินได ้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.30 0.70 99.30 

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ทีอ่าจคำนวณเป็นเงินได ้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.30 0.70 99.30 

รวม 99.30 
 
i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ ปัญหาการทจุริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

0.07 0.00 0.70 98.60 99.07 

รวม 99.07 
 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ เผ้าระวังการทุจริต 0.00 0.00 0.70 99.30 99.77 
▪ ตรวจสอบการทุจริต 0.00 0.00 0.70 99.30 99.77 
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00 0.00 0.70 99.30 99.77 

รวม 99.77 
 
i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

0.00 0.00 2.10 97.90 99.31 

รวม 99.31 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

i30 หากทา่นพบเหน็แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อยา่งไร 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน 
ได้อย่างสะดวก 

0.00 0.00 3.50 96.50 98.85 

▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้ 0.00 0.00 3.50 96.50 98.85 
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา 

0.00 0.00 3.50 96.50 98.85 

▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง 

0.00 0.70 3.50 95.80 98.38 

รวม 98.73 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 
e1 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน / ใหบ้ริการแก่ท่าน ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.88 4.42 33.63 96.50 85.05 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.88 7.08 30.97 61.06 84.15 

รวม 84.60 
 
 
e2 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน / ใหบ้ริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอืน่ ๆ อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
คนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00 4.42 33.63 61.95 85.94 

รวม 85.94 
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e3 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบดิเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการดำเนินการ/ให้บริการ 
แก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.88 5.31 27.43 66.37 86.50 

รวม 86.50 
 
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ ร้องขอให้จ่าย 
หรือใหส้ิ่งดังตอ่ไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบตัิงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
▪ เงิน 0.00 100.00 100.00 
▪ ทรัพย์สิน 0.00 100.00 100.00 
▪ ประโยชน์อืน่ ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได ้เชน่ การ
ลดราคา การใหค้วามบันเทิง เปน็ต้น 

0.00 100.00 100.00 

รวม 100.00 
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

 
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
และส่วนรวมเปน็หลัก มากน้อยเพียงใด 

0.88 3.54 30.09 65.49 86.81 

รวม 86.81 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 1.77 7.96 37.17 53.10 80.63 
▪ มีช่องทางหลากหลาย 1.77 8.85 38.05 51.33 79.74 

รวม 80.19 
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e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

1.77 6.19 37.17 54.87 81.81 

รวม 81.81 
 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มชี่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน / การใหบ้ริการ 
หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน /  
การให้บริการ หรือไม่ 

95.58 4.42 95.58 

รวม 95.58 
 
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารชี้แจงและตอบคำถาม เมือ่มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจง 
และตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  
มากน้อยเพียงใด 

0.88 6.19 36.28 56.64 82.99 

รวม 82.99 
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรยีนการทุจริตของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือไม่ 

94.69 5.31 94.69 

รวม 94.69 
 
 
 
 



๔๒ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
e11 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการให้ดีขึน้  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน /  
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00 6.19 39.82 53.98 82.71 

รวม 82.71 
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

 
e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดขีึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน / 
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00 6.19 38.94 54.87 83.00 

รวม 83.00 
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

 
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใชใ้นการดำเนินงาน / การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึน้ หรือไม ่

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช ้
ในการดำเนินงาน / การให้บรกิาร ให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

99.12 0.88 99.12 

รวม 99.12 
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e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขา้ไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดขีึน้ มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

7.08 14.16 38.94 39.82 70.58 

รวม 70.58 
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบ้ริการ ให้มีความโปรง่ใสมากขึน้  
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

▪ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 
การดำเนินงาน / การให้บริการ  
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00 6.19 38.94 54.87 83.00 

รวม 83.00 
 
ตัวชี้วัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O1 โครงสร้าง 100 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 
O3 อำนาจหน้าที่ 100 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100 

 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์ 
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ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์ 100 

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O8 Q&A 100 
O9 Social Network 100 

 
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O10 แผนดำเนินงานประจำป ี 100 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
100 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 100 
 
การปฏิบัติงาน 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 

 
การให้บริการ 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 100 
O17 E–Service 100 

 
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
100 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562) 

100 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
100 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

100 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

100 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

100 

 
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 100 
O28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
100 

 
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 100 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 100 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 
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ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป ี 100 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
100 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

100 

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ประเดน็ข้อมลูการตรวจ คะแนน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงาน 
100 
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  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมนั้นได้คะแนนเท่ากับ  
ร้อยละ 95.56 ระดับผลการประเมิน (Rating Score) ระดับ AA (95.00-100) อยู่อันดับที่ 1 ของส่วนราชการ 
ระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 146 หน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดให้ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไปภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โดยที่ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายตัวช้ีวัดพบว่า ผ่านเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ร้อยละ 85 
ทุกตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 99.32 ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ 97.94 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ร้อยละ 98.56 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 98.37 ตัวชี้วัดการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต ร้อยละ 99.32 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 88.77 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน ร้อยละ 87.05 ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ร้อยละ 83.68 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 100 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100  
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง พบว่า ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนสูงสูดและมีคะแนนที่เท่ากัน คือ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล  
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่   
มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.32 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต คือ เท่ากับร้อยละ 99.32 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.56 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 98.37 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 97.94 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 
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ของหน่วยงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.77 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงานมีคะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 87.05 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.68 ตามลำดับ 
  เมื่อจำแนกตามแหล่งข้อมูล 3 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment System : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จะเห็นว่า แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีคะแนนสูงสุด คือ มีคะแนน
เท่ ากับร้อยละ 100 รองลงมา คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายใน ( Internal Integrity  
and Transparency Assessment System : IIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.70 และแบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีคะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 86.50 ตามลำดับ สามารถจำแนกรายละเอียดคะแนนตามตัวชี้วัดใน 3 แหล่งข้อมูล ดังนี ้
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
System : IIT) 
 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
System : IIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.70 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด จำแนกดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  
มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึง 
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือ 
เป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้  
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่น  
ในหน่วยงาน ทั้ งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ  
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก  
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย
ข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับร้อยละ 99.32  
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
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มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ได้คะแนนตัวชีว้ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เท่ากับร้อยละ 97.94  
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ 
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง 
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เท่ากับ 
ร้อยละ 98.56  
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการ  
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ 
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ได้คะแนนการใช้ทรัพย์สินของราชการ เท่ากับร้อยละ 98.37  
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้ หน่วยงาน 
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบ  
ของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เท่ากับร้อยละ 99.32  
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 86.50 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด จำแนกดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ / ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 88.77  
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ชับซ้ อน โดยข้อมูล 
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน / การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัย ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน ได้ 
ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน ประเด็นสำรวจประกอบด้วย
ข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 87.05  
  ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี  
มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี กระบวนการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง  
กับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว  ยังควร 
ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เท่ากับร้อยละ 83.68  
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
 
  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด จำแนกดังนี ้
  ตัวชี้วัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
  (2) การบริหารงาน ได้แก ่แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
  (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
รือการจัดหาพัสดุ  
  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เท่ากับร้อยละ 100  
  ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต 
  เป็นตัวชี้ วัดที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
  (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน 
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน  
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่
การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  
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  สรุปได้ว่า จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีคะแนนภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 95.56 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ระดับ AA (95.00-100) เมื่อพิจารณาในภาพรวม
ของตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง พบว่า ตัวชี้วัด 
ที่มีคะแนนสูงสูดและมีคะแนนที่เท่ากัน คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีคะแนน
เท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.32 ซึ่งมีคะแนน 
เท่ากับตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต คือ เท่ากับร้อยละ 99.32 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 
98.56 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.37 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ มีคะแนน
เท่ากับร้อยละ 97.94 ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.77 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 87.05 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน มี
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.68 ตามลำดับ ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการ
บริหารส่วนกลาง ที่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้ธำรง
รักษาไว้และเป็นความภาคภูมิใจ เนื่องจากคุณธรรมและความโปร่งใสถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ส่วนราชการต้องยึดมั่น  
ในขณะที่  การให้บริการนั้นถือเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับส่วนราชการ ดังนั้น ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัด
ที่ได้คะแนนน้อยกว่าตัวชี้วัดอื่น ยังเป็นจุดอ่อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
จึ งเป็ นสิ่ งที่ ผู้ บริหารและบุ คลากรสำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณ สุข  ราชการบริหารส่ วนกลาง  
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาในด้านดังกล่าวเป็นพิเศษ และจำเป็นต้องรักษามาตรฐาน 
การให้บริการที่ดีอยู่แล้ว พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ๆ ในปีงบประมาณต่อไป 
  ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ได้นำหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง 
(Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และทำการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง ตามแนวทาง
การบริหารจัดการแบบ “ADLI” ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึง
ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับก้าวหน้า (Progressive Level)  
ที่ต้องดำเนินการในปีต่อไป ประกอบด้วย 
  Approach (A) มีกระบวนการ / ระบบที่มีประสิทธิภาพ และทำอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับกิจกรรม
ในหัวข้อที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  Deployment (D) กระบวนการ / ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ / 
กิจกรรมสนับสนุน ให้ครอบคลุมหัวข้อที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  Learning (L) ให้บุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน และมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ / 
ระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการ / ระบบให้ดีขึ้น 
  Integration (I) กระบวนการ / ระบบ ต้องสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญที่ระบุในข้อคำถาม 
และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) ตลอดจนมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการทุจริต และการปรับฐานคิดของเจ้าหนา้ที ่
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  ที่สำคัญยิ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้นำแนวคิดที่ใช้ 
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ SMS ได้แก่ (1) Systematic  
ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่ง และสอดคล้องกัน
ทั่วทั้งองค์กร (2) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
การดำเนินงาน รวมทั้งใช้ศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
และ (3) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 
 
 

 
 
  เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดให้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐจะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไปภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การให้ข้อเสนอจึงมุ่งเป้าหมายการแก้ไขปัญหา
ที่ค้นพบจากผลการประเมินเป็นหลัก โดยมีข้อเสนอในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการพัฒนา
เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิดังนี ้
  1. ผู้บริหาร ต้องเร่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและบริการ
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
เป็นหลัก แม้ว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม 
การควบคุมกำกับ และกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ผ่านระบบสารสนเทศก็ตาม และต้องรักษาวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานให้ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะพัฒนาให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
ในการปฏิบัติราชการยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังช่วยลดโอกาสในการทุจริตของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานจากภาคประชาชน 
ตลอดจนเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง สามารถพัฒนาการดำเนินงาน 
ให้บรรลุซึ่งเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตปิระเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2563 ที่เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งผลต่อการยกระดับการประเมินคุณธรรม 

 2. ข้อเสนอเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงฐานความคิดและพฤติกรรม
จริยธรรมต่อบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค อย่างมีนัยสำคัญ  
  3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต้องเพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ 
เชิงบวกในการพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศ มากกว่าที่เคยปฏิบัติ
อยู่ เดิม เช่น ยกระดับรางวัลเชิดชูเกียรติที่มีคุณค่าทางจิตใจของหน่วยงานที่ ได้ปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล 
และบริการภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศ  
  4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการออกแบบในการกำหนด
มาตรการ กลไกในการป้องกันการทุจริตที่ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคผู้รับบริการ ประชาชน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลในมิติของการพัฒนาและการป้องกันการทุจริต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Machine Readable) และได้รับประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูล 
  5. ศู นย์ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริต  กระทรวงสาธารณสุ ข  ประสานการดำเนิ นงาน 
กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 
น้อยกว่าตัวชี้วัดอื่น เพื่ อให้ผู้ รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมั่นและมีความศรัทธา 
ต่อการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  6. สร้างการรับรู้ ในวงกว้างให้แก่บุคลากรในสั งกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง ในประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และสร้างการรับรู้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ กลไกในการป้องกันการทุจริต 
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  7. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สกัดองค์ความรู้และถอดบทเรียน 
ที่เป็น Best Practice ในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้กับหน่วยงานอื่นใช้เป็นต้นแบบการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐใหม้ีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนถึงความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 
  8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต้องรักษากลไกการปฏิบัติราชการภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและบริการภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศ เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ที่ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) 



 
 

 

ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 
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Open to 

Transparency 



๕๗ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
  1. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๔๘/256๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 256๓ เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
 
  ๒. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๒๑/256๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 256๓ เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เพ่ิมเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงาน

รัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๕๘ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
 



๕๙ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
 



๖๐ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
 



๖๑ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
 



๖๒ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
 



๖๓ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
 
 



๖๔ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 
 



๖๕ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 

 
 

ITA AWARD 2021 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 



๖๗ 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITA : OPEN TO TRANSPARENCY 

  

 
 

 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th

Together Against Corruption



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 12 มกราคม 2564 
หัวข้อ: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  12  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  12  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  12  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
  

 


