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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 
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามคำรับรอง ฯ เพ่ือให้บุคลากร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติ                    
                          คณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 27 มีนาคม 2561 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวินัย  คณาศรี 
โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย : 
 ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการ แสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
ในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่า
การปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การรับเรื่องเข้า จนถึงได้ข้อสรุป แจ้งไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ  
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียน ได้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดในกรณีที่มีข้อ
เรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน 

 ความสำเร็ จในการจั ดการข้ อร้ องเรี ยนการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบตามมติ คณ ะรั ฐมนตรี  
เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื่องเข้า จนถึงได้ข้อสรุป แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 
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ข้อมูลผลการดำเนินงาน  

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 1.1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยมิชอบ  

จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 
1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมชิอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
 - คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน
ใน 4 มาตรการ  
1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่  
และอำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 
2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้
1 1.1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าทีโ่ดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติ  
การต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
การทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน 
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 
1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดงันี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562  
       - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
       - คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิดวินัยกรณีผู้
ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน 4 มาตรการ 
1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอำนาจ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียน
ได้ (ถ้ามี) 

0.25  
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25  
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25  
 

0.25  
 
 

2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

2  
 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

2 
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ใน ก ารจั ด ก าร 
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
27 มีนาคม 2561 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 
 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ปฏิบัติตามการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนทุกข้ันตอน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบรามการทุจริต ฯ ให้คำแนะนำตามคู่มือ
ปฏิบัติ งานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  27 มีนาคม 2561  
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการ
กระทำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน 4 มาตรการ หนังสือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส มาผิดหน่วยงาน ส่วนใหญ่การร้องผ่านศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะเก่ียวกับเรื่องการร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : : ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ 
เพ่ิมเติม 
หลักฐานอ้างอิง :  
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวง
สาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1/2563 สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 
2563 
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562  
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที ่27 มีนาคม 2561  
 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
ประเด็นการกระทำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน 4 มาตรการ 
 หนังสือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกการติดตาม
รายงาน เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 หนังสือขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวงสาธารณสุข  
ลับ ด่วนที่สุด ที ่สธ 0217.01/150 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
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           หนังสือขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจิต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/151 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
 หนังสือขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
เรียน ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวงสาธารณสุข ลั บ  
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/152 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
 หนังสือขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวง
สาธารณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/153 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
 หนังสือรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
31 มีนาคม 2563) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                                               
             ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด   
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวินัย  คณาศรี 
โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
คำอธิบาย :  
 การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัครและ
ให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็น
การซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

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

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

 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
: กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประมวล 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  ประกอบด้ วย และรายงานผล ไปยั งสำนั กงาน  ก .พ .รายงาน ผลการส่ งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ไปยังสำนักงาน ก.พ.  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาครายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

3 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-วันที่ 15 มีนาคม 2563) 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :รอบการประเมินรอบ 6 เดือน  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข จัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานใน สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

1   

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
รายงานผลการส่งเสริม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

2   

3 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

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

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพล
เรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ปฏิบัติตามการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนทุกข้ันตอน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบรามการทุจริต ฯ ให้คำแนะนำตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : หน่วยงานในกำกับยังส่งรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด มายังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป  : ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ฯ เพิ่มเติม 
หลักฐานอ้างอิง :  
 - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 - หนังสือนำส่งคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบรหิาร 
ส่วนภูมิภาค ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/5538 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
 - หนังสือรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/227 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
 - หนังสือหนังสือรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว299 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
 - หนังสือหนังสือรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง และสาธารณสุขนิเทศก์ ทุกเขตสุขภาพ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว298 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
 - หนังสือหนังสือรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว296 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
 - หนังสือหนังสือรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตสุขภาพที่ 1-12 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 
0217.01/ว1229 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
 - หนังสือรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2562-วันที่ 15 มีนาคม 2563) 
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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 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ประกอบด้วยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
(1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ(5) การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 3 เครื่องมือ คือ (1) แบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (2) แบบวัด 
การรับรู้ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ  
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA จะต้องประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System : ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
 ความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

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 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และสำนักงานรัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะ
เจ้ าภาพหลั ก ในรูปเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์  (Excel) ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจำนวน
ตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่ง
ข้อมูล เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือน  

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 
 

0.2  
 
 
 

0.2  
 
 
 

0.6  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี  จัดส่งข้อมูล ให้กับ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 ข้ อมู ล ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ซึ่ งหมายถึ ง บุ คลากรภายใน
หน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ซึ่ งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่
จัดส่งข้อมูล เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

0.3 
 
 
 

0.85 
 
 
 
 

0.85 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนดภายนอก ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

1 
1 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมุ่งหวังให้  
    1.1 เป็นผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการของ
หน่วยงาน 
    1.2 เป็นผู้ประสานงานกลุ่มตัวอย่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ตอบแบบสำรวจบุคลากรภายในหน่วยงานตามที่ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
    1.3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
 

P a g e  ๑๓ | 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

    1.4 เป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมบรรยายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือการขัดกันของประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน 
    1.5 จัดทำแนวปฏิบัติที่ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลาง มีระบบการบริหารราชการที่เป็นตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.6 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สามารถแยกเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมออกจากกันได้ และมีพฤติกรรมที่ควรเป็น  
(Do / Don't) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. ความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
2. การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดทุกระดับ 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกหลักในการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ที่ 4 (การบริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล) ตามยุทธศาสตร์ 20 ป ีด้านสาธารณสุข  
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. ความล่าช้าในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.  
2. ความไม่ชัดเจนของวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ฯ ของแต่ละปี (How to Do)  
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : 
ไม่มีข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. หนังสือแจ้งส่งคำสั่ง ฯ ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และสำนักงานรัฐมนตรี 
3. หลักฐานการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย  
    - หนังสืออนุมัติจัดประชุมและเบิกจ่าย 
    - หนังสือเชิญประชุม 
    - เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
    - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
    - ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจง 
    - หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบสรุปผลการประชุมชี้แจง 
    - หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุมชี้แจง 
4. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
5. แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พร้อมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
6. แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พร้อมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
7. ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) การเปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
8. ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) ข้อมูลผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
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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 
การควบคุมภายในใช้งานอยู่ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการ
ตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรม 
จำนวน 10 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 โดยนำผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน  

2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

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

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน 
ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าที่ประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน 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 17 
หน่วยงาน  

0.5  
 
 
 
 

0.5 
 

2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 

2 
 

3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าที่ประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของ
สำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณ สุข ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 
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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 3 5.0000 0.5000 

  
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
   1.1 จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
   1.2 บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค สำหรับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตัวชี้วัดที่ 54 รอ้ยละของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ตัวชี้วัดย่อย การรับสินบน 
   1.3 ประเมินผลการดำเนินการของสถานบริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
   1.4 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. ความร่วมมือหน่วยงาน (หน่วยบริการ) ในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 
2. การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดทุกระดับ 

 3. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชน คือ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai 
Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
 4. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ คือ สำนักงาน ป.ป.ช.  
 5. ความรว่มมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐและภาคประชาสังคม คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา 
อย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รรัฐ ต่อมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ทีฝ่า
ฝืน มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. กองกฎหมาย ยังไม่สามารถออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจดัหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับหน่วยงาน
หน่วยงาน (หน่วยบริการ) ในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมภิาค  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : 
 กองกฎหมาย เร่งออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับหน่วยงานหน่วยงาน 
(หน่วยบริการ) ในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

หลักฐานอ้างอิง :  
1. หลักฐานการประชุม ประกอบด้วย  
  - หนังสืออนุมัติจัดประชุมและเบิกจ่าย 
  - หนังสือเชิญประชุม 
  - เอกสารประชุมการประชุม 
  - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
  - หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบสรุปผลการประชุม 
  - หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม 
2. หนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 
หน่วยงาน 
3. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 
4. หลักฐานการประชุม ประกอบด้วย  
  - หนังสืออนุมัติจัดประชุมและเบิกจ่าย 
  - หนังสือเชิญประชุม 
  - เอกสารประชุมการประชุม 
  - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
  - หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบสรุปผลการประชุม 
  - หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม 
4. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.3.1 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
โทรศัพท์ : 0 2590 1139 โทรศัพท์มือถือ : 0 8931 5388 
คำอธิบาย : 
 เกณฑ์การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการ
ประเมิน จำแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูล
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความ
โปร่งใส (Transparency) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-
Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA หมายถึง หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,850 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 90 จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถาม
โดยแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบ 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 :   
 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,850 
หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ
โรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ร้อยละ 90 
จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถามโดยแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องของแต่ละข้อคำถามตาม
แบบสำรวจหลักฐาน เชิงประจักษ์  ในระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MITAS  
ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2  
รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปรากฏดังนี้  
 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
การประเมิน ITA 

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

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมิน 6 เดือน  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

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

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้ อ ยล ะขอ งห น่ ว ย ง าน ใน สั งกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

20 80 5.0000 1.0000 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับ 
เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. จัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับ
เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
/ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 
3. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,880 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบจาก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงาน
เขตสุขภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้และนำไปพัฒนากระบวนการพัฒนางานตามข้อคำถามในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 1,850 หนว่ยงาน ประกอบด้วย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
อีกท้ัง เสริมสร้างให้สำนักงานเขตสุขภาพเป็นพ่ีเลี้ยงในระดับเขตสุขภาพด้วย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อน
ภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 ตุลาคม2562 เขตสุขภาพที ่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 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

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

5. จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือผู้ตรวจ
ประเมินระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 637 คน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
เกณฑ์การตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์แก่ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
6. จัดทำคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
7. จัดทำเอกสารบรรยายแนวทางการผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัด
และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละ 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 ไปยังสำนักงานเขตสุขภาพ  
12 เขตสุขภาพ 
9. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละ 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 ใน ระบบตัวชี้วัด KPI 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
10. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ 
11. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละ 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 
12. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละ 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 ในระบบตัวชี้วัด KPI 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
13. รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ตลอดจนกำกับติดตาม เสริมแรง กระตุ้น หนุนเสริม 
และความร่วมมือของคนในองค์กรทุกระดับ 
2. ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ มีองค์ความรู้  
ความแม่นตรงของข้อคำถามรายข้อ ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องของทีมผู้ตรวจ
ประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ช่วยยกระดับการประเมิน ITA 
ของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขตสุขภาพและนอกเขตสุขภาพ เป็นพลังผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละหน่วยงาน เกิดนวัตกรรมกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดเป็น Best Practice ให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ 
4. เครือข่ายทีมพ่ีเลี้ยง ITA (Coach) ของแต่ละเขตสุขภาพ มีการให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจำ 
5. ตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือติดตามประสาน สนับสนุนการดำเนินงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. หน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย ยังมีความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมิน และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ในการยืนยันข้อมูล และมีการส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ทำให้คะแนนถูกตัดไป 
2. หน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย มิได้ดำเนินการประเมินตนเอง จึงไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตรวจประเมิน 
3. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามเป้าหมายบางหน่วยงาน ยังไม่เข้าใจข้อคำถาม วิธีประเมิน และวิธีตอบแบบสอบถาม  
ตอบไม่ตรงประเด็น  ทำให้ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
ตามเป้าหมาย พบเป็นผู้รับผิดชอบใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมิน และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการยืนยันข้อมูลตลอดจนขาดทักษะ ประสบการณ์ และขาดพ่ีเลี้ยงในการฝึกสอน 
4. หน่วยรับตรวจตามเป้าหมายบางแห่ง ยังไม่มีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงาน  
ทำให้หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ในหน่วยงานของตนเอง 
5. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในหน่วยงานระดับอำเภอบางหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขาดการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแนวทางการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
1. ปรับ Mind set บุคลากรในองค์กรว่าการประเมิน ITA มิได้เป็นการเป็นการเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด หากแต่เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจำที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและเป็นการพัฒนาเชิงบวก 
2. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเนื่องจากการประเมิน ITA มุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
3. บูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมกับเครื่องมือ 
ด้านการพัฒนาองค์กรอ่ืน อาทิ PMQA เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล แนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ แนวคิด 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละข้อคำถาม วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ ADLI”  
ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหาร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

จัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ที่ต้องดำเนินการในปีต่อไป  ประกอบด้วย Approach (A)  
มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพ และทำอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน Deployment (D) 
กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับและมีแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ/กิจกรรมสนับสนุน ให้ครอบคลุม (ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานเพ่ิมขึ้น ใช้การนำร่องหน่วยงานที่มีความพร้อมและสมัครใจ) Learning (L) ให้บุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาร่วมกัน และมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการ/
ระบบให้ดีขึ้น และ Integration (I) กระบวนการ/ระบบ ต้องสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญที่ระบุในข้อคำถาม  
และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนมาตรการ 
ที่สำคัญและยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ  (1) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้ 
การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (2) Sustainable การแสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้ อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพ่ือนำไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์กร และ (3) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
รวมทั้งใช้ศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปฏิทินการดำเนินงาน ฯ ปี 
2563 
2. โครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 หนังสือขออนุมัติและลงนามในโครงการ ฯ  
 2.2 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3) 
 - หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง  
ในเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 และเขตสุขภาพที่ 3  
 - หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตสุขภาพที่ 3 
 - คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ที่ https://sl.moph.go.th/YoAiCHCP 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี (เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10) 
 - หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 
ในเขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพท่ี 10 
 - หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
สุขภาพท่ี 9 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 10 
 - คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217-%E0%B8%A7%2025486%20(%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AF%20EBIT%2063).pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217-%E0%B8%A7%2025486%20(%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AF%20EBIT%2063).pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%98%200217-%E0%B8%A7%2025486%20(%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AF%20EBIT%2063).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
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88_%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8_%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%97_%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201-3.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88_%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8_%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%97_%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201-3.pdf
https://sl.moph.go.th/YoAiCHCP
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%97_%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%207-10.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%97_%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%207-10.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%207-10.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%207-10.pdf
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 - ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ที ่https://sl.moph.go.th/2ax1nPB 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 
11 และ 12) 
 - หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 
ในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12 
 - หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 และเขตสุขภาพท่ี 12 
 -  คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment 
: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - ภาพกจิกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ที่ https://sl.moph.go.th/-fLNiJ 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (เขต
สุขภาพที่ 4, 5 และ 6) 
 - หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 
ในเขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 6 
 - หนงัสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 4 เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพท่ี 6 
 - คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment 
: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ที่ https://sl.moph.go.th/lP-92oI 
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 3.1 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4907 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับ
เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3.2 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4908 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3.3 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2442 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 3.4 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2443 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1-12 
 3.5 คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

https://sl.moph.go.th/2ax1nPB
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%97_%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%2011-12.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%97_%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%2011-12.pdf
https://sl.moph.go.th/-fLNiJ
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8_%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%97_%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%2011-12.pdf
https://sl.moph.go.th/lP-92oI
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
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
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 3.6 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ที่ https://sl.moph.go.th/9nS_Epbn 
4. ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index2/ 
 

 
 

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
https://sl.moph.go.th/9nS_Epbn
http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index2/


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

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

                   : นางสาวพรนิดา นาคทับทิม 
โทรศัพท์: 02 590 1330  โทรศัพท์มือถือ : 02 590 1330 
คำอธิบาย :       
                      ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ/คุณภาพกิจกรรม/คุณภาพผลงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ส่วนกลางใน
สังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการ 
  การนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน   หมายถึง 
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จำนวน 2 กระบวนงาน โดยพิจารณาเลือกกระบวนงานที่มีผลความ  
พึงพอใจต่ำสุดนำไปพัฒนาเป็นอันดับแรกสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ให้เลือกกระบวนงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำนวน 2 กระบวนงาน นำไปพัฒนา กรณี 
มีผลสำรวจความพึงพอใจเพียงกระบวนงานเดียวให้เลือกกระบวนงานตามพันธกิจหลักเพ่ิมเติมอีก 1 กระบวนงาน 

ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา 
หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง ระดับความสำเร็จของหน่วยงานส่วนกลาง 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนงานที่นำไปพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการฯ ที่เพ่ิมข้ึน หลังจากหน่วยงานได้ดำเนินการพัฒนากระบวนงานนั้น ๆ แล้ว 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้รับบริการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ 
online ให้ครบถ้วน  

 2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผลสำรวจ
รายหน่วยงาน        
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 - หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/

กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
- หน่วยงานนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ให้
วิเคราะห์กระบวนงาน จากพันธกิจหลักของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



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

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2 - นำผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ 

ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดรายละเอียดระยะเวลาของแต่ละ 
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563) และส่ง
แผนปฏิบัติการ ฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 

3 - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน
วันที่ 16 มีนาคม 2563 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 - หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
- หน่วยงานนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำหรับ
หน่วยงานที่ไม่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ให้วิเคราะห์กระบวนงาน  
จากพันธกิจหลักของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 

2 - นำผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (กำหนดรายละเอียดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในแผน 
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563) และ
ส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
2562 

2 

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

2 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

10 ระดับ 3 5.0000 0.5000 

 



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

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
2. จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  
เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงาน สำหรับจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ  
บริการที่จะนำไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการ 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  

4. จัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประกอบด้วย 1) กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2) กระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ และชมรมจริยธรรม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. งบประมาณเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ 
2. บุคลากรภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการคัดเลือกกระบวนงานเป็นอย่างดี 
3. ผู้บริหาร กำกับ ดูแล เร่งรัด และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. หน่วยงานผู้รายงานผล ฯ เปลี่ยนผู้จัดทำ จึงทำให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง 
2. คำอธิบายในแต่ละกระบวนการมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : 
พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ เจ้าหน้าที่ท่ีรับสายโทรศัพท์ กับ เจ้าหน้าที่ทางLine ควรประสานงานกัน 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.033/5323 
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 28/2562 วันที่ 6 ธันวาคม 
2562 

3. หนังสือขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และขอเชิญ
ประชุม ฯ ที่ สธ 0217.03/ว 5360 วันที่ 6 ธันวาคม 2562   

4. รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5424 
เมือ่วันที่ 12 ธันวาคม 2562  



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

5. แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0217.03/5443 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

6. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สธ 0217.03/290 

 

 

 



มิ ติ
ภ าย
ใน



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

ชื่อตัวชี้ วัดที่  3 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจ ริต  
        กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

คำอธิบาย :  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ภาพรวมในรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จะนำยอดงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ) 
เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดย
ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ที่กองบริหารการคลังยืนยันอย่างเป็นทางการ มาเป็นฐานข้อมูลการ
ประเมินผล 

  การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างหรือออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 
และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 

  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การมีความพร้อม มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และการเบิกจ่ายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหา เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 
   ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

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

- - - 

 
 
 
 
 
 

 



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

เกณฑ์การให้คะแนน: เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได ้

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

 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อ
หนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
7.5 

ร้อยละ 
91.63 

5.0000 0.3750 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ งบประมาณจำนวน 12 ,276,900 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

3. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบไฟล์ Excel เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

4. จัดทำรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 เผยแพร่ขึ้น
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

5. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS และรายงาน
ทะเบียนคุมงบประมาณ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกเดือน ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ส่วนกลาง) เป็นประจำทุกเดือน  



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

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่แล้วเสร็จ 
ทำให้ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กึ่งหนึ่งของเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับทั้งหมด จำนวน 5,762,800.00 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายยังส่วนภูมิภาคให้แก่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เพียงงวดเดียว อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม 
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 0217.01/4867 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไปตั้งจ่ายยังคลังจังหวัด สำหรับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 

4. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน (ไม่รวมขั้นต่ำ/ผูกพัน) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

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

6. แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ Excel 

7. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประจำทุกเดือน เผยแพร่ขึ้น
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
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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 โดยการเชื่อมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการกำหนดเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด และมีการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จึงกำหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
จำนวน 24 หน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System: 
PMS)หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) โดยดำเนินการตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 ต้นรอบการประเมิน 

- หน่วยงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดัน
ให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) 
ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบ

ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้
ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จ
ของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง มาลง
นามรับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย       
     รอบแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562    
     รอบสอง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
หมายเหต ุ
  1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงาน เป็นการตกลงดำเนินการทั้งปี  
ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว ให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562   
  2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

3 ระหว่างรอบการประเมิน 
- หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเปา้หมายทั้งสองรอบ 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือ
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้งสองรอบ 

4 สิ้นรอบการประเมิน 
- หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 
มีนาคม 2563) และ รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ทั้ง 2 รอบการประเมิน 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
 สูตรการคำนวณ : 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท่ีลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
X 100 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท้ังหมด 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัตจิริงในแต่ละรอบการประเมิน 

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

ที่ได้ 
1 - หน่วยงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด

ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- หนว่ยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบรหิารผลการปฏบิัติราชการเกี่ยวกับการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากร
ในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 

0.5 
 
 

0.5 

2 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ผลการ
ปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562  
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงาน
ที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนามรับทราบ
ร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย รอบแรก(1 ตุลาคม 2562-30 มีนาคม 2563) ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562  

0.5 
 
 
 
 

0.5 

3 - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย  
- ผูป้ระเมินของหนว่ยงานมีการใหค้ำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรบัปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

0.5 
 
 

0.5 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ถึง 31 มนีาคม 2563) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 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 

 
 
 
 
หมายเหต ุจำนวนขา้ราชการและพนักงานราชการตามปฏบิัติจริงในแต่ละรอบการประเมินวันที ่1 ตุลาคม  2562 ถึงวันที ่31 มนีาคม  
2563 

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

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 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ต้นรอบการประเมิน 
- หน่วยงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อ
เป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนดร่วมกัน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง มาลงนามรับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย       
     รอบแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562    
     รอบสอง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ระหว่างรอบการประเมิน 
- หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ
ตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองรอบ 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้งสองรอบ 
สิ้นรอบการประเมิน 
- หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) และ รอบ 12 เดือน 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน ทั้ง 2 รอบการ
ประเมิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
 สูตรการคำนวณ : 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท่ีลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
X 100 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท้ังหมด 
 
 
 
 
หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏบิัตจิริงในแต่ละรอบการประเมิน 
 

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 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
- ผู้บังคับบัญชาผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละ
ระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนนิการให้บรรลเุปา้หมาย 
- นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี 

หลักฐานอ้างอิง :1. แผนที่ยุทธศาสตร์ 
                     2. ขออนุมัติจัดประชุม 
                     3. รายงานการประชุม 
                     4. คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลและรูปถ่าย 
                     6. ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                     7. รายละเอียดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
                     8. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/พฤติกรรม 
                     9. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/พนักงานราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

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

  นางสาววิภาวีณี มูลป้อม 
โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 8582 8086 
คำอธิบาย : 
  ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ/หรือ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment  :  ITA) 
รูปแบบ Open Data  Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้ มค่า ความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการ
บริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รวมถึงกรณี
หน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให ไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า แลกเปลี่ยน  
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  - การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุ ภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
วิ เคราะห์ผลของแผนจัดซื้ อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  และที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง)  
และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
  - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
จำนวน 24 หน่วยงาน 
เหตุผล :  
 1. เพ่ือให้มีการวางแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนโดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 3. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

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

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 21 / 2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562  

(2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร
จัดการ ควบคุมกำกับการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 24 / 2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2562 

2 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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

(3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง  เสนอผู้บริหารและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขและเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

3 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที ่27 มีนาคม ๒๕63  

(2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (1)  
Print Screen หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 1 เมษายน ๒๕63 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ...  
(แบบ สขร. 1) ดำเนินการดังนี้ 
 1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
รับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
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 ประจำปี  
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์
หน่วยงาน 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 
(รอผลการดำเนินงาน) 

ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.03/ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
 

P a g e  40 |  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะ
งบลงทนุ (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (0.5000 คะแนน) 
(2) จัดทำคำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ รับผิ ดชอบของหน่ วยงาน เสร็ จสิ้ น  ภายในวันที่   
30 ตุลาคม 2562 (0.5000 คะแนน) 

1  

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 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 

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

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
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 (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

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 

 

 

2 
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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) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 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. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์
หน่วยงาน 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 3 5.0000 0.3750 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 
 ขั้นตอนที่ 1  
 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 21 / 2562  
ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 

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



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

  ขั้นตอนที่ 2  
  (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
  (2 เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 4606 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
  (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  เสนอผู้ บริหาร 
และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขและเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 ขัน้ตอนที่ 3  

  (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที่ 27 มีนาคม ๒๕63  (รอผลการดำเนินงาน) 
 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งหลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 1 เมษายน ๒๕63  
(รอผลการดำเนินงาน) 
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) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4809  
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือ
นำส่ ง (ทั้ งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เท่ านั้ น ไปยั งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
  (2) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5282  
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง 
(ทั้ งหมด) ในรูป เอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ เท่ านั้ น  ไปยั งศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต  กระทรวงสาธารณ สุ ข 
ที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
  (3) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5610  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง 

mailto:santana.k1986@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com


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

(ทั้ งหมด) ในรูป เอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ เท่ านั้ น  ไปยั งศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต  กระทรวงสาธารณ สุ ข 
ที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
  (4) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ 0217.03/481  
ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง 
(ทั้ งหมด) ในรูป เอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ เท่ านั้ น  ไปยั งศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต  กระทรวงสาธารณ สุ ข 
ที ่anti.corrup2563@gmail.com วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
  (5) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/928 ลงวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2563 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com 
(รอผลการดำเนินงาน) 
  (6) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/ (รอผลการ
ดำเนินงาน) ลงวันที่  (รอผลการดำเนินงาน) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที ่anti.corrup2563@gmail.com (รอผลการดำเนินงาน) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2.  มีการชี้แจง ให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน โดยคณะทำงานบริหารจัดการ ควบคุมกำกับการดำเนินงานภายใต้ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามคำสั่งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 24 / 2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2562 

3.  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงตวัชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัดที่ 5 ) 

4. ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตั้ง LINE Group เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 
สอบถาม ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี  
 
 

mailto:santana.k1986@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com
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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 ที ่สธ 0217.03/4809 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
5. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5282 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
6. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5610 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
7. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/481 ลงวนัที่ มกราคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพศวีร์  วัชรบุตร 

 นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม 
โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 9493 3537 
คำอธิบาย : 
  องค์กร / หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน 
หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 องค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่  2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่  3 องค์กรคุณธรรมต้นแบ บ จนประสบความสำเร็จ  
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ  
และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้
  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
คุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดี งามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต  และสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ทั้ งในกระบวนการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์  
มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑ 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  ตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ในการต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 5099 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (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) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 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 
 คุณธรรมเป้าหมาย กำหนดตามคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
  1) พอเพียง 
  2) วินัย 
  3) สุจริต 
  4) จิตอาสา 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 5198 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 
ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

(1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 25/2562  
ล ง วั น ที่  1  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ .ศ . 2 5 6 2  แ ล ะ จั ด ส่ ง ไป ยั ง ไป ร ษ ณี ย์ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
moph.moral@gmail.com  
เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.47 น. ทั้งนี้ ได้ทบทวนคำสั่ง ฯ เพ่ือให้บุคลากรจากทุกกลุ่มงาน
ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ อย่างครอบคลุม  
ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 27/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากร 
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/5169 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.47 น. 
 

3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

(1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย การจัดทำโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 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 ของจำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 16 กิจกรรม ที่กำหนด
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งที่ 1/2563 ในเดือนมีนาคม 2563 

(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดส่ง 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ที่ ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น  ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

 
ระดับ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

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) กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” 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 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 
 (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ  
คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน หรือทบทวนคำสั่ง ฯ และจัดส่งให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

2  

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
โดยมีการมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 

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 ที่
ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

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

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

7.5 ระดับ 3 5.0000 0.3750 

 

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

  (1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
    (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามประกาศ
เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
    (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 ทั้งนี้ ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 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) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
    (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
    (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 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. 
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    3) การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดพลังงาน 
    4) การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันราชการ 
    คุณธรรมเป้าหมาย กำหนดตามคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่  25/2562 ลงวันที่   
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  และจัดส่ งไปยังไปรษณี ย์ อิ เล็กทรอนิ กส์  moph.moral@gmail.com เม่ือวันที่   
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.47 น. ทั้งนี้ ได้ทบทวนคำสั่ง ฯ เพ่ือให้บุคลากรจากทุกกลุ่มงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ อย่างครอบคลุม ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 27/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละกิจกรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/5169  
ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2562  และจัดส่งไปยังไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์  moph.moral@gmail.com เม่ือวันที่   
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.47 น. 
  ขั้นตอนที่ 3 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 

   (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ประกอบด้วย การจัดทำโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/465 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 และมีการดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่กำหนดดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือคิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 16 กิจกรรม ที่กำหนดดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   (2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 ในเดือนมีนาคม 2563 

   (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
 

P a g e  53 |  
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อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
      (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 1. กระทรวงสาธารณสุข มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)  
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ซึ่งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจน 
 2. กระทรวงสาธารณสุข มีกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ผ่านกลไก  
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านกลไกคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และระดับหน่วยงาน ผ่านกลไกคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 3. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จัดทำคู่มือการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จ 
ในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ฯ ดังกล่าว ทำให้มีแนวทางการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัด ฯ ดังกล่าว อย่างชัดเจน 
 5. บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ด้วยดี 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ควรขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามตัวชี้วัด ฯ  
เป็นประจำทุกป ี
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 5198 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2562 
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 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  ที่ สธ 0217.02/5169 ลงวันที่  
25 พฤศจิกายน 2562 
 8. หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/465 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
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ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  13 มีนาคม 2563 
  หัวข้อ: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  16  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2563 วันท่ี  16  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  16  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

  




