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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกระดับ
กระทรวง และส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงำน และระดับบุคคล เพ่ือรองรับกำรบริหำร 
จัดกำรภำยในส่วนรำชกำรเอง และระดับบุคคลให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
ของกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรอง ฯ 
เพ่ือให้บุคลำกรรับทรำบ และน ำไปพัฒนำในครั้งต่อไป 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ         ข 

ตัวชี้วัด 1   ตัวชีว้ัดภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลักของหน่วยงาน  
   1.1 ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก / 

   แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)  
   1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบ  1 
            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

     1.1.2 ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล  8 
                               จรยิธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณเีรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญ 
            หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ 
   เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  

           1.2.1 ระดับความส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 18 
                    ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

           1.2.2 ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติ ประพฤติมิชอบ  29 
                    กระทรวงสาธารณสุข 

         1.2.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   42 
                    ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ตัวชี้วัด 2 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลาง  52 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 58    
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 4  ระดบัความส าเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System PMS) 64     
 ของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด 5  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณของหน่วยงาน  73 

ตัวชี้วัด 6  ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ    91 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นายพศวีร์  วัชรบุตร 

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงาน 
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว กระท าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2564 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การรับเรื่อง 
เข้าคัดกรองเรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 
15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ
ติดต่อถึงผู้ร้องเรียน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 38  
และมาตรา 41 
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
  ความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื่องเข้าคัดกรองเรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน  
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ถึงผู้ร้องเรียนได้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 38  
และมาตรา 41 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง 

ที่ก าหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไอคอนร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่ก าหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องน าเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่  และอ านาจ  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

3 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน 

4 ติดตามความคืบหน้า การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน 

 



 ๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ เพ่ือพิจารณด าเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 

1 

2 2.1 หลักฐานคู่มือการคัดกรอง ประกอบด้วย 
  - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2561  
2.2 เอกสารเรื่องร้องเรียนตามผู้ร้องเรียนส่งมา และหนังสือน าเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
2.3 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน 

1 

3 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

1 

4 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 

5 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

1 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดการ 
ข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

 
 



 ๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับ 1  
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่ งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 

ระดับ 2 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติ 
 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
     กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
2. คัดกรองเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสตามคู่มือ ฯ 
3. วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพ่ือที่ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเรื่องร้องเรียน / 
 แจ้งเบาะแสเพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 

5. จัดท าหนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 
ระดับ 3 

1. จัดท าหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบรายงานสรุปผล 
 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
2. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
3. น ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
 27  มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ 4 

 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอทราบ
ความคืบหน้า การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 



 ๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 5 
1. จัดท าหนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบรายงานสรุปผล 
 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
2. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
3. น ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
2. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการรายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
 ตามเวลาที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส บางเรื่องมีลักษณะเป็นเรื่องร้องเรียนโดยใช้บัตรสนเท่ห์ ซึ่งไม่มีการระบุตัวตน 
 ของผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียนจึงไม่สามารถประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ร้องเรียนได้ ส่งผล  
 ให้ต้องเพ่ิมระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีตัวตนหรือไม่อย่างไร 
2. ผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสในเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงสาธารณสุข  
 ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ท าให้ต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ
 ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดความล่าช้ากระบวนการ และอาจไม่สนองตอบต่อความต้องการ 
 ของผู้ร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
1. เรื่องข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์มีเอกสารหลักฐานชัดเจนสามารถด าเนินการได้  
 รับไว้พิจารณาโดยส่งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีข้อความแจ้งเตือนผู้ร้องเรียนก่อนกด
 ยืนยันการส่งข้อมูล โดยระบุถึงเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียน กรณีร้ องเรียนในเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่ 
 และอ านาจของกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจรับผิดชอบ 
 อาจส่งผลให้การด าเนินการนานกว่าปกติ 



 ๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวง
 สาธารณสุข ตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 18/2564 สั่ง ณ วันที่ 
 8 มีนาคม 2564 
ระดับ 2 
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561  
3. หนังสือแจ้งถึงหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4. หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บันทึก 
 การติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ 3 
1. หนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามถึงหน่วยงาน 
 ให้รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/921 
 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 
2. หนังสือเสนอผู้อ านวยการกองตรวจราชการ รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 985 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 
3. หนังสือเสนอผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานผล 
 การด าเนินงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือ
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 985 ลงวันที่  
 8 มีนาคม 2564 
4. หนังสือรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
 2563-15 มีนาคม 2564) 
ระดับ 4 
1. หนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอทราบความคืบหน้า
 การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตามหนังสือ  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ที่ สธ 0217.01/2169 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
 2564 



 ๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

2. หนังสือเสนอผู้อ านวยการกองตรวจราชการ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการกรณีข้อร้องเรียน 
 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ที่ สธ 0217.01/2200  
 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
3. หนังสือเสนอผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้า 
 การด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ  
 ที่ สธ 0217.01/2201 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
4. หนังสือเสนออธิบดีกรมควบคุมโรค เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการกรณีข้อร้องเรียน  
 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ที่ สธ 0217.01/2202  
 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
5. หนังสือเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการกรณี 
 ข้อร้องเรียนตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลับ ที่ สธ 0217.01/  
 2203 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ระดับ 5 
1. หนังสือเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามถึงหน่วยงาน 
 ให้รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
 ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/2996 
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
2. หนังสือเสนอผู้อ านวยการกองตรวจราชการ รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0217.01/ว 3047 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
3. หนังสือเสนอผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานผล 
 การด าเนินงาน เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ตามหนังสือ
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 3047 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนฯ ปี 2564 รอบ 12 เดือน 

 



 ๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่1.1.2 ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
   

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
  การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 
ตามใจสมัครและให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง  
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่ได้มาท้ังหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ที่ให้เป็นรางวัลโดยเสน่หา หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิ  
ที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ 
หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้
ในภายหลัง 
  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
หมายถึง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร 
การให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูล 
จากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ท าการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รายงานผลไปยังคณะกรรมการจริยธรรม ประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน ก.พ. ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ความส าเร็จ 
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี่ยไร การให้ของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ท าการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดท าเป็นรายงาน
ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายงานผลไปยังประธานคณะกรรมการ
จริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน ก.พ. ในภาพรวมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



 ๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงาน 
การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report 
System : MSRS) 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ส าหรับเข้าใช้งาน
ระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน 1,912 แห่ง 

2 เปิดระบบ MSRS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพ่ือให้หน่วยงาน
รายงานผล  
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังส านักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 



 ๑๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หน่วยงาน 
รายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 กันยายน 2564 

5 5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
5.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
5.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ไปยังส านักงาน ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ MSRS 
และส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) 
ระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

1 

2 ภาพหน้าจอ PRINT SCREN การเปิดใช้ระบบ MSRS 1 
3 3.1 ภาพหน้าจอ PRINT SCREN ข้อมูลในระบบ MSRS ของหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่รายงาน 
3.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี 
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
3.3 หนังสือเสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี 
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
3.4 หนังสือถึงส านักงาน ก.พ.และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

0.25 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 



 ๑๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
4 4.1 หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผล
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ MSRS 
และส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) 
ระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
4.2 ภาพหน้าจอ PRINT SCREN การเปิดใช้ระบบ MSRS 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
5 5.1 ภาพหน้าจอ PRINT SCREN ข้อมูลในระบบ MSRS ของหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่รายงาน 
5.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
5.3 หนังสือเสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงาน 
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข และสรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
3.4 หนังสือถึงส านักงาน ก.พ. และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
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 ๑๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับ 1  

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
 อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 
 หรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 
2. ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ส าหรับเข้าใช้งานระบบ MSRS ให้หน่วยงาน
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 จ านวน 1,912 แห่ง 
ระดับ 2 

 เปิดระบบ MSRS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพื่อให้หน่วยงานรายงานผล 
  - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
  - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 
ระดับ 3 

1. ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
2. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
 หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
3. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี 
 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
 หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังส านักงาน ก.พ. 
ระดับ 4 

1. แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
 ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
 และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
 ในระบบ MSRS 
2. เปิดระบบ MSRS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผล 
  - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
  - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 กันยายน 2564 

 



 ๑๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 5 
1. ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามประมวล
 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
2. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
3. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เสนอประธาน
 คณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ไปยัง
 ส านักงาน ก.พ. 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการรายงานการส่งเสริม 
 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
 หรือประโยชน์อื่นใด 
2. ผู้รับผิดชอบการรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไร 
 และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือในการรายงาน 
 การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
 หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
  หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังส่งรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
  ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ เพ่ิมเติม และพัฒนาระบบ ฯ 
เพ่ือให้การรายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



 ๑๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
1. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขอให้รายงานผลการส่งเสริม 
 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
 หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/309 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 
2. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
 ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน ใด ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 ที่ สธ 0217.01/498 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
3. หนังสือเรียนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ที่ สธ 0217.01/ว 522 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
4. หนังสือเรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 -12  
 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
 และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 524 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
5. หนังสือเรียนผู้อ านวยการกอง / ผู้อ านวยการส านัก / ผู้อ านวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อ านวยการกลุ่ม / 
 หัวหน้ากลุ่มในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
 และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 525 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
6. หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / 
 โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ / และผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพ  
 ที่ 1-12 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
 การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 527 ลงวันที่  
 3 กุมภาพันธ์ 2564 
ระดับ 2 
 ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN การเปิดใช้ระบบ MSRS 
 
 
 
 



 ๑๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
1. ข้อมูลจากระบบ MSRS ที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
2. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1434 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 
3. หนังสือถึงประธานกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/7516 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 
4. หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/7517 
 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 
ระดับ 4 
1. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขอให้รายงานผลการส่งเสริม 
 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
 หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/2610 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
2. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
 ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน ใด ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ที่ สธ 0217.01/2659 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
3. หนังสือเรียนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์  
 เขตสุขภาพที่ 1-12 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
 กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รอบ 12 เดือน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ 
 ว 2918 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
4. หนังสือเรียนผู้อ านวยการกอง / ผู้อ านวยการส านัก / ผู้อ านวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อ านวยการกลุ่ม / 
 หัวหน้ากลุ่มในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
 และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2919 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
 
 
 



 ๑๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

5. หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / 
 และผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน ใด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ที่ สธ 0217.01/ว 2920 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
7. ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN การเปิดใช้ระบบ MSRS 
ระดับ 5 
1. ข้อมูลจากระบบ MSRS ที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
2. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/3702 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 
3. หนังสือถึงประธานกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ 
 22576 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 
4. หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/22577 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่1.2.1 ระดับความส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
   

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564 โดยใช้ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมิน ได้แก่ (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ (3) แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  ประเมินในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด าเนินการประเมินตามปฏิทินที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด  
 ระดับความส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยใช้ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมิน ได้แก่  
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด าเนินการประเมิน
ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 



 ๑๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1  1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่  
29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งค าสั่งแต่งตั้ง  
ผู้ประสานงาน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยังหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข 
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว58 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
 1.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุม
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “More open, more 
transparent” ให้กับผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และส านักงานรัฐมนตรี ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่  
28 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่มีผู้ประสานงานและฝ่ายเลขานุการ รวมจ านวน 62 คน 
เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 
ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรักษาระบบการบริหาร
ราชการตามกรอบธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
และมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย 
การบริหารที่โปร่งใส) ที่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 70 คน  
คิดเป็นร้อยละ 112.90 ใช้งบประมาณจ านวน 10,850 บาท 
 
 



 ๒๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงาน
รัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com 
จัดส่งภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย 
 2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) หมายถึง บุคลากร ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อ านวยการ / หัวหน้ากลุม่ / 
ฝ่าย / ข้าราชการ / พนักงานราชการ ที่ท างานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจ านวนตัวอย่าง ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บตามจ านวนโควตา้ 
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด เป็นไปตามหลักสถิติ 
 2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูลเก็บจ านวนตัวอย่างตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564  

3   3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการเข้าเปิด 
ใช้งานในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 3.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้ากรอกจ านวน
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1,385 คน 
และจัดท าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ตามแบบฟอร์มในระบบ ITAS) ในระบบ 
ITAS เป็นไปตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

4   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าตอบค าถาม 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
ใน 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อค าถาม ประกอบด้วย 
  - ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จ านวน 33 ข้อค าถาม  
  - ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จ านวน 10 ข้อค าถาม 



 ๒๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตอบข้อค าถามตัวชี้วัดที่ 9 

การเปิดเผยข้อมูล จ านวน 33 ข้อค าถาม และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
จ านวน 10 ข้อค าถาม ครบทุกข้อค าถาม จ านวน 43 ข้อ จากนั้นส่งค าตอบตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 และผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
ตามแบบวัด OIT เพ่ือให้คณะที่ปรึกษาการประเมิน ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
พิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1   1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1.2 ส่งค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

0.33 
 
 

0.33 
 
 
 
 

0.34 

2  แจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี  จัดส่งข้อมูล
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
 2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากรภายใน 
หน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ที่ท างานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจ านวน ตัวอย่างตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 
 
 
 
 

0.50 
 



 ๒๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
   2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่
จัดส่งข้อมูล เก็บจ านวนตัวอย่างตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

0.50 
 

3   3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITASตามปฏิทินที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนดภายนอกในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

0.50 
 

0.50 
 
 
 

4   ตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITAS) 
ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

1 

5   ส่งค าตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITAS) 
ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ 
ด าเนินการตรวจประเมิน 

1 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  



 ๒๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 1  
   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ประสานงาน
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแจ้งหนังสือ
  ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน 30 หน่วยงาน 
  จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน 2 คน ตามแบบรายชื่อ ฯ ที่ก าหนด 
  ก าหนดส่งรายชื่อ ฯ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Word 
  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung08@gmail.com  
1.2 ผู้รับผิดชอบน ารายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
   ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี  ที่ได้รับ 
  มาด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี  ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนามในค าสั่ง ฯ ซึ่งปลัดกระทรวง 
  สาธารณสุข ลงนามในค าสั่ง ฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข  
  ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรม 
  และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
  และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และก าหนดหน้าที่และอ านาจให้กับ 
  ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของส านักงานปลัดกระทรวง
  สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ในค าสั่ง ฯ ดังกล่าว 
1.3  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงาน  
  แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบค าสั่ง ฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
  และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมชี้แจงเกณฑ์
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
1.4 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “More open, more transparent” 



 ๒๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 ให้กับผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและส านักงานรัฐมนตรี ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสขุ ที่ 157/2564 
 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่มีผู้ประสานงานและฝ่ายเลขานุการรวมจ านวน 62 คน เมื่อวันที่ 
 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1  
 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพ่ือรักษาระบบการบริหารราชการตามกรอบธรรมาภิบาล
 ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ภายใต้การประเมินคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บท 
 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
 2564) และมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย 
 การบริหารที่โปร่งใส) ที่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ 
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 112.90 ใช้งบประมาณ จ านวน 10,850 บาท  
ระดับ 2 

  แจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงาน 
รัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com  
  ผู้รับผิดชอบแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และส านักงานรัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com จัดส่งภายใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย 
2.1  ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หมายถึง 
  บุคลากร ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ท างาน 
  ภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจ านวนตัวอย่าง ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บตามจ านวน 
  โควต้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด เป็นไปตามหลักสถิติ 
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง 
  บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ  
  ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูลเก็บจ านวนตัวอย่างตามที่ส านักงาน 
  ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน 
  จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
ระดับ 3 
 เปิดใช้งานระบบ ITAS 



 ๒๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

3.1  ผู้รับผิดชอบ เปิดใช้งานในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
  ก าหนด 
3.2  ผู้รับผิดชอบ เข้ากรอกจ านวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ราชการบริหารส่วนกลาง ในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1,385 คน และจัดท า 
  ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ตามแบบฟอร์มในระบบ ITAS) ในระบบ ITAS เป็นไปตามปฏิทิน 
  ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564  
ระดับ 4 
 ตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

  ผู้รับผิดชอบ เข้าตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITAS) ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ใน 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อค าถาม ประกอบด้วย 
   - ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จ านวน 33 ข้อค าถาม  
  - ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จ านวน 10 ข้อค าถาม 
ระดับ 5 
  ส่งค าตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
  ผู้รับผิดชอบ ตอบข้อค าถามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จ านวน 33 ข้อค าถาม และตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต จ านวน 10 ข้อค าถาม ครบทุกข้อค าถาม จ านวน 43 ข้อ จากนั้นส่งค าตอบตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามแบบวัด OIT เพ่ือให้คณะที่ปรึกษาการประเมิน ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พิจารณา 
ให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
 ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้การสนับสนุนในทุกกระบวนการของการด าเนินงาน 
2. กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นตัวชี้วัดตามนโยบายมุ่งเน้น
 ของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
 กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ก าหนดค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 92 
 
3. กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
 ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (Performance Agreement : PA) ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 ๒๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

4. ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
5. บุคลากรทุกระดับ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนฐานคิด (Mind set) ให้สามารถแยกเรื่องส่วนตัว 
 และส่วนรวมออกจากกันได้ และมีพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ท่ีมีลักษณะเป็น Do and Don't 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี   

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่  
  29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
  ในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงาน
  รัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1.1.1 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/377 
    ลงวันที่  27 มกราคม 2564 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรม 
    และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
    ส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1.2 ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้ง  
  ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานปลัดกระทรวง 
  สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 ส่งค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 
 1.2.1 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว58 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
 1.2.2 ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 157/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้ง 
    ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๒๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 1.3.1 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 499  
    ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
    และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
    Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.3.2 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
 1.3.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
    ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 
    ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากใบลงทะเบียน 
 1.3.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
    ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 
    ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หลักฐานจากลิงก์ย่อ http://bit.ly/3kfq8pd หรือ
รหัสคิวอาร์ (QR Code)  

 
ระดับ 2 
 แจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และส านักงาน 
รัฐมนตรี จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วน ที่ สธ 0217.01/ว 593 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
  เรื่อง เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส าหรับการประเมิน ITA 2021 : 
  More open, more transparent ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
2.3 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ระดับ 3 
   เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
3.1 ภาพหน้าจอระบบ ITAS Register for Admin ITAS 2021 นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์
 นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และนายธงชัย  กีรติหัตถยากร  
 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 
3.2 ภาพหน้าจอระบบ ITAS จ านวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวน 1,385 คน และจ านวนผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสียภายนอก 
 



 ๒๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 4 
 ภาพหน้าจอในระบบ ITAS แสดงการตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อค าถาม ประกอบด้วยตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล จ านวน 33 ข้อค าถาม 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จ านวน 10 ข้อค าถาม 
ระดับ 5 
 ภาพหน้าจอในระบบ ITAS แสดงการส่งค าตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อค าถาม ประกอบด้วยตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล จ านวน 33 ข้อค าถาม 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จ านวน 10 ข้อค าถาม ที่ได้รับการอนุมัติ และภาพหน้าจอการตอบแบบวัด  
ทั้ง 3 เครื่องมือ ที่อนุมัติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย  

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย ใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่1.2.2 ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
   

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต 
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ที่เป็นการควบคุมภายใน 
ตามแนวทางใหม่ โดยเน้นประสิทธิผล (Effective Internal Control) ซึ่งการพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริต 
จะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ท าให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ท าหน้าที่ 
ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องท างานร่วมกัน บูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ  หากมีประเด็นใด 
ที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หมายถึง ความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท าการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) พิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตในองค์ประกอบที่ 2 
หลักการที่ 8 ตามมาตรฐาน COSO 2013 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานของส านักงาน ป.ป.ท. จัดส่งส านักงาน ป.ป.ท. ในภาพรวม 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1  1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งหน่วยงาน  

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
และหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือก ากับ ท าการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนการ / งานในภารกิจที่มี 
ความเสี่ยงสูงท าการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน  
ในด้านใดด้านหนึ่ง (กรณีที่มีหน่วยงานมีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ท าการประเมินความเสี่ยงในด้านที่ 1) มีรายละเอียด
ในแต่ละด้าน ดังนี้  



 ๓๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่ง
หน้าที่และอ านาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ด้านที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
งบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จ านวน 1 โครงการ โดยรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ในรูปแบบไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com 
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หน่วยงานสามารถดูคู่มือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งผลวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
และหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือก ากับ ที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข รวมทั้งได้จัดท าข้อคิดเห็น ข้อเสนอและมาตรการ / แนวทางป้องกันการทุจริต 
(เพ่ิมเติม) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอ 
และมาตรการ / แนวทางป้องกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือใช้ประกอบ 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ให้เป็นไปตามกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ 8 พิจารณา
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Assesses Fraud Risk) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจง 

แนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนด เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 -13.30 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 
ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายในที่สนองตอบต่อความเสี่ยง
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามกรอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มีผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ 
จ านวน 25 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 3,000 บาท  

3  3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจง
แนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ก าหนด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 3.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งคู่มือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด สามารถเรียกดู 
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฯ ได้ที่ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2Tn3j6z หรือรหัสคิวอาร์ 
(QR Code)  

 
 
 
 

4  4.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก ากับติดตาม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน 
ของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 16 หน่วยงาน ส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด ภายในวันที่  
19 มีนาคม 2564  
 
 



 ๓๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

  4.2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 16 หน่วยงาน และส่งแก้ไข 
  4.2.2 รวบรวมรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 16 หน่วยงาน ที่ปรับแก้ไข จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน 
  4.2.3 ส่งรูปเล่มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 16 หน่วยงาน ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word  
จัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paccmonitoring@gmail.com อีกช่องทางหนึ่ง 

5  5.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก ากับติดตาม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน 
ของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 16 หน่วยงาน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 5.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
  5.2.1 วิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน และส่งแก้ไข
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 
  5.2.2 รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน ที่ปรับแก้ไข จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน 
 5.2.3 ส่งรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word 
จัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paccmonitoring@gmail.com อีกช่องทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 



 ๓๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1   1.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการด าเนินการวางระบบการประเมิน 

ความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน ตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

0.50 
 
 

0.50 

2   ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

1 

3  3.1 จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD 
RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทาง 
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
  3.2 แจ้งเวียนคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

0.50 
 
 

0.50 
 

4  4.1 ก ากับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 4.2 จัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ไปยังส านักงาน ป.ป.ท.  

0.50 
 
 

0.50 
 

5   5.1 ก ากับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทจุรติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ตามแบบรายงาน 
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 5.2 จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. 

0.50 
 
 
 

0.50 
 



 ๓๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับ 1  
  วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน 
 ที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือก ากับ โดยการจัดส่งหนังสือแจ้งการด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง
 ต่อการทุจริตของหน่วยงาน ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนการ / งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงท าการประเมิน 
 ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน โดยคัดเลือกด้านใดด้านหนึ่งมาท าการประเมิน 
 ความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ ในกรณี 
หน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ด้านที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือก
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จ านวน  
1 โครงการ 
(กรณีที่มีหน่วยงานมีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ท าการประเมินความเสี่ยง 
ในด้านที่ 1) 
โดยหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการดังนี้ 

(1) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบไฟล์ Word ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  
  (2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบไฟล์ Word  
ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  



 ๓๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

  (3) หน่วยงานเป้าหมาย สามารถดูคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม 
 รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่อยู่ภายใต้สั งกัดหรือก ากับ  
 ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้จัดท าข้อคิดเห็น ข้อเสนอและมาตรการ / แนวทางป้องกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) 
 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมาตรการ / แนวทาง
 ป้องกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร 
 (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) 
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิด
 การทุจริต (Assesses Fraud Risk)  
ระดับ 2 
  จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-13.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และจัดวางการควบคุมภายในที่สนองตอบต่อความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มีผู้เข้าร่วม 
การประชุม ฯ จ านวน 25 คน ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท 
ระดับ 3 

   จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : 
  FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 
 
 



 ๓๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

3.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเวียนคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
   FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ท่านใช้เป็นแนวทาง
  ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่ 
  ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด สามารถเรียกดูคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฯ ได้ที่ลิงก์ย่อ https://bit.ly/2Tn3j6z 
  หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)  

 
 
 
 

ระดับ 4  
  ก ากับติดตามและจัดส่งรายงาน ฯ รอบที่ 1 
4.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก ากับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
 สาธารณสุข ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 หน่วยงาน ส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
 การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  
4.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 (1)  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  รอบท่ี 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน และส่งแก้ไข 
 (2)  รวบรวมรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1  
  ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน ที่ปรับแก้ไข จัดท าเป็นรูปเล่ม
  รายงาน 
 (3) ส่งรูปเล่มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1  
   ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. และจัดส่ง 
   ในรูปแบบไฟล์ Word จัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paccmonitoring@gmail.com อีกช่องทางหนึ่ง 
ระดับ 5 
  ก ากับติดตามและจัดส่งรายงาน ฯ รอบที่ 2 
5.1  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก ากับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 หน่วยงาน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
 ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
 ก าหนด ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 
 
 
 



 ๓๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

5.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 (1) วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
   การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   จ านวน 16 หน่วยงาน หากพบความไม่ครอบคลุม และ / หรือไม่สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยง 
   การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งกลับให้หน่วยงานเป้าหมายแก้ไข เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ ์
 (2) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน ที่ปรับแก้ไข 
   จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน 
  (3) ส่งรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 16 หน่วยงาน ไปยัง
   ส านักงาน ป.ป.ท. และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word จัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paccmonitoring 
   @gmail.com อีกช่องทางหนึ่ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้ 
 การสนับสนุนในทุกกระบวนการของการด าเนินงาน เนื่องจากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรม 
 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) ตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทย 
 ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
 เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยบผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) 
2. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบด้านข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ประจ าปี ที่ก าหนดในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรอง
 การปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ 
 องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือก ากับ 
4. ส านักงาน ป.ป.ท. ท าการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้จัดท าข้อคิดเห็น ข้อเสนอและมาตรการ / แนวทาง
 ป้องกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุง
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมาตรการ / 
 แนวทางป้องกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) ของส านักงาน ป.ป.ท. ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผน
 บริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดวางการควบคุมภายในที่สนองตอบ 
 ต่อความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 ๓๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี   

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
สถาบันพระบรมราชชนก ต้องให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเข้าร่วมการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
1.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน ตาม
 แนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  (1) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 4479 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
   ของหน่วยงาน เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดี  
   สถาบันพระบรมราชชนก  
  (2) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 4479 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
   ของหน่วยงาน เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  (3) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2722 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานส าคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
   ของหน่วยงาน เรียน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ 
   ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
   (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ 
   สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด 
       กระทรวงสาธารณสุข 
  (1) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2953 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
   เรื่อง แจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
   กระทรวงสาธารณสุข เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดี 
   สถาบันพระบรมราชชนก 
  (2) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2953 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
   เรื่อง แจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
   กระทรวงสาธารณสุข เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 



 ๓๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

  (3) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2956 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
   เรื่อง แจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
   กระทรวงสาธารณสุข เรียน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบัน 
   การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
   บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ  
   สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
ระดับ 2 
 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 (1) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ ว4472  
  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมิน 
  ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดี
  สถาบันพระบรมราชชนก 
   (2) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ ว4473  
    ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมิน 
    ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 เรียน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ 
    ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
    (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ 
    สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม  
  (3) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
   ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
   25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
   การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   (4) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
   (5) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางและวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
    ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
    25 พฤศจิกายน 2563 หลักฐานจากลิงก์ย่อ http://bit.ly/3sjTaa3 หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)  
 
 
 
 
 
 



 ๔๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
  3.1 จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
      (1) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4921 
          วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD 
             RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          (2) คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ 
             พ.ศ. 2564 
  3.2 แจ้งเวียนคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
        (1) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 23949 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
             2563 ถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดี
             สถาบันพระบรมราชชนก เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการ
             สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อ านวยการ 
             โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
             สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม  
       (2)  คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2564 
ระดับ 4 
 4.1 หนังสือติดตามก ากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
   (1) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 4479 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
    2563 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานส าคัญโดดเด่น  
    เป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงาน เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
    และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
 (2) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 4479 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
  2563 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานส าคัญโดดเด่น 
  เป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงาน เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
  สาธารณสุข 
   (3) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 2722 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
    2563 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 และผลงานส าคัญโดดเด่น  
    เป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงาน เรียน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
    ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อ านวยการ 
    องค์การเภสัชกรรม  



 ๔๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 4.2 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. 
  (1) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0217/1110 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 
   เรื่อง ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   และผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน  
   ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (2) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 16 หน่วยงาน 
ระดับ 5 
 5.1 หนังสือติดตามก ากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนด 
  (1) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว 486 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
   เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เรียน อธิบดี 
   กรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
   และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   (2) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 487 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  
    เรี่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  
    เรียน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
    แห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
    (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
    สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม  
  5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
  (1) หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/3044 
   ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
   การทุจริต พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 
  (2) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/3097 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอส่ง 
   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  
   ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  
   ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 



 ๔๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่1.2.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
   

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
  เกณฑ์การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง เกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สั ง เคราะห์ 
เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญแปลงสู่ค าถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ าแนกเป็น 9 ตัวชี้ วัด ประกอบด้วย  
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมินใน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน 
(เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) 
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) เป็นไปตามปฏิทินที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 (เม่ือสิ้นไตรมาสที่ 4) 
 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA หมายถึง 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน 1,854 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
และโรงพยาบาลชุมชน จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบค าถามโดยแนบเอกสารหลักฐานเอกสารอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง และวาง Link ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางสื่อสาร อ่ืน ของแต่ละข้อค าถาม 
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  จ านวน 24 ข้อ ในระบบ MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System : MITAS  
 
สูตรการค านวณ 

 
  จ านวนหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบ Evidence-Base ผ่านเกณฑร์้อยละ 92 (ใน 1 ปี) 
         จ านวนหน่วยงานท้ังหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,854 หน่วยงาน) 
 
 

 100 



 ๔๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมิน 12 เดือน  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

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

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค จ านวน 1,854 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ร้อยละ 92 จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมาย  
ที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วยการวาง URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่ปรากฏ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหลัก (หน่วยงานเป้าหมาย) เป็นไปตามคู่มือ Open Data to Transparency 2021  
ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)ผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบ 
การประเมิน จ านวน 4 ไตรมาส ส าหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ด าเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประเมิน 
ปรากฏดังนี้  
 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 

95.45 96.86 94.38 

 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
   
 
 

 
 
 
 

1,715  
1,854  

=   100  92.50  



 ๔๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. ด าเนินการแจ้งส านักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ พิจารณาทบทวนรายชื่อผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจ
 หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินหลักฐานตามข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. น ารายชื่อที่ได้รับจากส านักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ มาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจ
 หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2553/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  
 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
 และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. จัดส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด  
 และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 
4. จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือพัฒนาความรู้เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
 ที่มีธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 1,891 คน ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานเขตสุขภาพ ด้วยวิธีบรรยาย / ซักถาม อย่างมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 

ครั้งที่ 1 วันที่  26-27 ตุลาคม
2563 

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

ครั้งที่ 2 วันที่  29-30 ตุลาคม 
2563 

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

ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 
2563 

เขตสุขภาพท่ี 1 และ 2  
โรงแรมเวียงอินทร์ โฮเทล จังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 4 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 
2563 

เขตสุขภาพท่ี 7,8,9 และ 10  
โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี 

5. จัดท าเอกสารรายละเอียดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency 
 Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ 
 การประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล
 และด้านหลักฐาน ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)  

 
 



 ๔๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

6. จัดท าเอกสารบรรยายแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
 Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบการอบรมให้ความรู้ 
 การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. บรรยายแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency 
 Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
 กรุงเทพมหานคร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 726 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัด
 และระดับเขตสุขภาพ ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2553/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 
 พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด
 และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีบรรยาย / ซักถามอย่างมีส่วนร่วม 
9. จัดท าเอกสารรายละเอียดคู่มือ Open Data to Transparency ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับ
 ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
10. จัดท าเอกสารบรรยายแนวทางการผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
 ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ
 ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายระดับ 5) ไตรมาสที่ 1 ไปยังส านักงาน
 เขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ  
12. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายระดับ 5) ไตรมาสที่ 1 ในระบบตัวชี้วัด KPI 
 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
13. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายระดับ 5) ไตรมาสที่ 1 แจ้งหน่วยงาน
 รับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
14. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 82) ไตรมาสที่ 2 ไปยังส านักงาน 
 เขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ  
 
 



 ๔๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

15. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 82) ไตรมาสที่ 2 ในระบบตัวชี้วัด KPI 
 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
16. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 82) ไตรมาสที่ 2 แจ้งหน่วยงาน
 รับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
17. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 87) ไตรมาสที่ 3 ไปยังส านักงาน
 เขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ  
18. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 87) ไตรมาสที่ 3 ในระบบ
 ตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
19. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 87) ไตรมาสที่ 3 แจ้งหน่วยงาน
 รับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
20. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92) ไตรมาสที่ 4 ไปยังส านักงาน
 เขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ  
21. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92) ไตรมาสที่ 4 ในระบบ
 ตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
22. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92) ไตรมาสที่ 4 แจ้งหน่วยงาน
 รับทราบผ่านกลุ่มไลน์ และเรียกดูบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 



 ๔๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ตลอดจนก ากับติดตาม เสริมแรง กระตุ้น 
 หนุนเสริม และความร่วมมือของคนในองค์กรทุกระดับ 
2. ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
 มีองค์ความรู้ ความแม่นตรงของข้อค าถามรายข้อ ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ดุลพินิจ 
 อย่างถูกต้องของทีมผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
 และระดับเขตสุขภาพ ช่วยยกระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขตสุขภาพและนอกเขตสุขภาพ เป็นพลังผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐาน 
 เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละหน่วยงาน 
 เกิดนวัตกรรมกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดเป็น  
 Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
4. เครือข่ายทีมพ่ีเลี้ยง ITA (Coach) ของแต่ละเขตสุขภาพ มีการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ต่อการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจ า 
5. ตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือติดตาม ประสาน สนับสนุนการด าเนินงาน 
6. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือได้ว่าหน่วยงานยังคงด าเนินการ
 ขับเคลื่อนและสามารถประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (EBIT) ข้อ EB 1-EB 24 ได้อย่าง
 เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพ่ือให้สอดรับ 
 กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ท าให้การก ากับติดตาม ตรวจเยี่ยม 
 รวมถึงการจัดการประชุม / สัมมนาชี้แจงระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
2. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด  
 กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) บางหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบใหม่ และไม่มี
 พ่ีเลี้ยง (Coach) ในระดับหน่วยงาน ท าให้กระบวนการรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน 
 ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง หรือบางหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ย้ายออกจากหน่วยงาน ท าให้กระบวนการ
 ประเมินไม่เกิดความต่อเนื่อง ประกอบกับผู้รับผิดชอบที่เข้าใหม่นั้นไม่เข้าใจในกระบวนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
 เนื่องจากขาดพ่ีเลี้ยงในระดับหน่วยงาน 
3. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค บางหน่วยงานยังไม่มีโครงสร้าง 
 พ้ืนฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หรือบางหน่วยงานมีโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว และยังขาดความสมบูรณ์
 เพียงพอ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. หน่วยงานเป้าหมายที่ใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงานส าเร็จรูป ไม่รักษาสภาพการใช้งานจึงถูกระงับการใช้งาน  
 ท าให้การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐไม่ได้สนองตอบต่อการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะ
 ผ่านระบบสารสนเทศ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 



 ๔๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

5. หน่วยงานเป้าหมายและผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based) ระดับจังหวัด
 และระดับเขตสุขภาพ พบปัญหาการเชื่อมต่อระบบ MITAS เมื่อเข้าประเมินตนเอง 
6. ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
 บางเขตสุขภาพมีมาตรฐานการตรวจที่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
 การก ากับติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ และกระตุ้นหนุน เสริม สร้างแรงบันดาลใจ 
 หน่วยงานเป้าหมายให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานที่เป็น  
 Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
2. สร้างเครือข่ายทีมพ่ีเลี้ยง (ITA Coach) ในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 
3. ควรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน หน่วยงานละ 2 คน เพ่ือให้กระบวนการประเมินเกิดความต่อเนื่อง 
 และไม่สร้างภาระใจกับผู้รับผิดชอบ 
4. หน่วยงานเป้าหมายที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ จะต้องปรับโครงพ้ืนฐานในการเปิดเผย
 ข้อมูลภาครัฐเพื่อรองรับการประเมินในไตรมาสที ่2 ถึงไตรมาสที่ 4 และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้ครบถ้วน
 ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
5. หน่วยงานเป้าหมายที่ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เขตสุขภาพต้องสนับสนุนช่องทางในการ 
 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงานนั้น หรืออาจใช้ช่องทางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานใกล้เคียง 
6. กรณีหน่วยงานเป้าหมายใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงานส าเร็จรูป ซึ่งมีระยะเวลาการใช้งาน หน่วยงานควรต่ออายุ
 การใช้งานและรักษาสภาพการใช้งานเพ่ือไม่ให้ถูกระงับการใช้งาน เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนั้นสนองตอบ 
 ต่อการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศ และเป็นไปตามเกณฑ์
 การประเมินที่ก าหนด 
7. ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
 จะต้องตรวจประเมินตามเกณฑ์และข้อก าหนดในคู่มือผู้ตรวจประเมิน EBIT ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
 ควรสุ่มตรวจการให้คะแนนในแต่ะละจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่หน่วยงานเป้าหมายผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
 ที่ก าหนดครบทุกหน่วยงาน 
9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโปรแกรม MITAS โดยใช้ Open Source 
 ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรองรับฐานข้อมูลได้ไม่เพียงพอต่อการประเมินตนเองของหน่วย เป้าหมายและผู้ตรวจ
 ประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประกอบกับ
 การเชื่อมต่อที่มีความจ ากัดเมื่อเข้าใช้งานในเวลาเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือลดภาระของ Server และสนองตอบ 
 ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินตนเอง ด้วยการตอบค าถาม 
 ในระบบ MITAS ในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 



 ๔๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

  9.1 หน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 1,854 หน่วยงาน ด าเนินการ 
    (1) ระบุเพียง URL ในช่องแนบ link เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / 
     หลักฐานในระบบ MITAS  
    (2) ระบุค าอธิบายเพิ่มเติมในช่องอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
    (3) องค์ประกอบด้านหลักฐาน ให้เป็นไปตามคู่มือ MOPH ITA 2021 Open Data to Transparency 
     ทุกประการ 
    (4) ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบ 
  9.2 ผู้ตรวจประเมิน ฯ จ านวน 716 คน 
    (1) ตรวจประเมินจาก URL ในช่องแนบ link ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล  
    (2) องค์ประกอบด้านหลักฐานในการตรวจประเมินที่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
          เป้าหมายที่ท าการตรวจประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือผู้ตรวจประเมิน EBITระดับจังหวัดและระดับ
          เขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกประการ 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/3443 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
 2563 เรื่อง ทบทวนรายชื่อผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
 และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีคงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 1974 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง ทบทวน 
 รายชื่อผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/4081 ลงวันที่ 28 กันยายน 
 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัด 
 และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ที่ 2553/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐาน  
 เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2350 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งส าเนา
 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับ 
 เขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พร้อมค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2553/2563 
 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
 Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 



 ๕๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

5. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/4114 ลงวันที่  
 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามในโครงการ พร้อมโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน 
 ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิ ภาค ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดการและหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ที่ สธ 0217.01/4115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรมความรู้เกณฑ์  
 การประเมิน ITA ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2317 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานเขตสุขภาพที่ 3 ,4 และ 6 
7. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2318 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 
 3 ,4 และ 6 
8. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2333 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 
9. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2334 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 
 11 และ 12 
10. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2335 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 
11. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2336 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 
 1 และ 2 
12. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2337 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 ถึง 10 
13. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2338 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ 
 เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ เชิญส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 
 7 ถึง 10 
14. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
15. รายละเอียด / คู่มือ Open Data to Transparency เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
16. หนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/4290 ลงวันที่  
 14 ตุลาคม 2563 พร้อมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดการ และหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ ที่ สธ 0217.01/4293 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรม
 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดแลระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  



 ๕๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

17. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว2518 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญ
 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญ ส านักงานเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ 
18. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว2519 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญ
 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญ ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับ 
 จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 
19. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับ 
 เขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
20. รายละเอียด / คู่มือ Open Data to Transparency ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
21. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ที่ สธ 0217.01/208 
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
22. รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
 การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
23. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/1497 ลงวันที่ 9 เมษายน 
 2564 เรื่อง รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 
24. รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 
25. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/2661 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
 2564 เรื่อง รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 
26. รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 
27. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/3474 ลงวันที่ 
 14 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 
28. รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 
 

 

 



 ๕๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่2  ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม 

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
  ผู้รับบริการ หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการ กิจกรรม โครงการ หรือผลผลิตที่หน่วยงาน
ส่วนกลาง ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งมอบให้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานทั้งโดยตรง หรือผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นองค์กรด้วย 

  ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม 

ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง ระดับความส าเร็จ 
ของหน่วยงาน ส่วนกลาง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ  
ของผู้รับบริการตามภารกิจหลักที่หน่วยงานด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ ที่มีต่อหน่วยงาน  
หมายเหตุ :  1) หน่วยงานเป็นผู้ส ารวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน    
  2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผล  
            ส ารวจรายหนว่ยงาน         
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1  - จัดท าค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง แต่งตั้ง คณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการน าผล 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน า
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 กระบวนงาน คือ  
 
 
  



 ๕๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. กระบวนงานการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 5) 
 2. กระบวนงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 6) 

2   วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข โดยจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จ 
ของการน าผลการส ารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 กระบวนงาน 

3  - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณา
แบบสอบถามกลาง ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนดให ้โดยปรับข้อค าถามให้สอดคล้อง 
กับภารกิจหลักของหน่วยงาน จ านวน 2 กระบวนงาน 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  จัดท าบันทึก 
ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 

4  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก ากับติดตามผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ครบถ้วนตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และมีหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารเพ่ือวิเคราะห์ผลการส ารวจต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

5        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานผล 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  
2 กระบวนงาน 
 1. กระบวนงานการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 5) 
พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.32 
 2. กระบวนงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 6) 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.89 

 
 
 



 ๕๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน กระบวนงานหลักตามพันธกิจ /    

บริการกิจกรรม / โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 
1 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริกของหน่วยงาน พร้อมก าหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง  
และวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการวิจัย 

1 

3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนดให้โดยอาจปรับ  
  ข้อค าถามให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1 

4 หน่วยงานติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามจ านวน  
กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดให้แล้วเสร็จและรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1 
 

5 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

สูตรการค านวณ : 

 
 
 

0.8 
 
 
 
 
 
 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ระดับ 5 4.8000 0.5000 

 
 
 
 
 

(คะแนนรวมความพึงพอใจที่ได้)  x 100 
         (คะแนนเต็มทั้งหมด) 



 ๕๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับ 1  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และด าเนินการจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับ
ความส าเร็จของการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ระดับ 2  
         ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ 
ของหน่วยงาน โดยจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ระดับ 3  
 1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณาแบบสอบถามกลาง 
ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนดให้โดยปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ในการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 2. จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับ 4 
         ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ติดตามจ านวนของผู้รับบริการในการเข้าตอบ 
แบบสอบถามให้ครบถ้วนตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และมีหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการส ารวจต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

ระดับ 5 
  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้รับบริการให้ความส าคัญกับการส ารวจความพึงพอใจในกระบวนงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี   

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเนื่อง
ทุกปทีั้งกระบวนการเดิม และกระบวนงานใหม่  



 ๕๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
1. ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจความพึงพอใจ 
 ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
2. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/275 ลงวันที่ 20 มกราคม 
 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
3. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/428 ลงวันที่ 28 มกราคม 
 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผล 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังตัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และขอเชิญประชุม ฯ 
4. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/ว 477 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
5. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/691 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผล 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระดับ 2 
1. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/428 ลงวันที่ 28 มกราคม 
 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผล 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังตัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และขอเชิญประชุม ฯ 
2. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/ว 477 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 



 ๕๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

3. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/691 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผล 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระดับ 3  
1. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.03/691 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตัวขี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการน าผล
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
2. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/ว 809 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระดับ 4 
 บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/1981 ลงวันที่  
24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับ 5 
  บันทึกกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217.03/1981  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ 
การให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิ ติ
ภ าย
ใน



 ๕๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่3  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพศวีร์ วัชรบุตร 
   

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 

  ค าอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน  หมายถึง การที่
หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน  
และงบรายจ่ายอ่ืน ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ  
การจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม จะน ายอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ) เพ่ือประเมินผลความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์ก าหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย 
รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ที่กองบริหารการคลังยืนยันอย่างเป็นทางการ มาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล 
  การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาจ้างหรือออก 
ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง และได้ด าเนินการจัดท า PO ในระบบ GFMIS 
  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง การที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบด าเนินงาน งบลงทุน และรวมถึง 
งบประมาณที่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้
ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - 91.63 

 
 



 ๕๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

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

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้
ผูกพันภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 
7.5 

ระดับ 5 
 (97.38) 

5.0000 0.3750 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. จัดท าแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เบื้องต้น) ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. จัดท าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายละเอียดโครงการดังกล่าว 
ส่งไปยัง ส านักงาน ป.ป.ช. 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 
จ านวน 9,216,900 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบประมาณจ านวน 9,216,900 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

6. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 



 ๖๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

7. บันทึกโครงการ / กิจกรรม และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR ไตรมาส 1 

8. รายงานความก้าวหน้าโครงการ / กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบการติดตามและประมวลผล  
ของของศูนย์ประมวลข้อมูล ส านักงาน ป.ป.ช. (E-Vision)  

9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท ารายละเอียดมาตรการหลัก / กิจกรรมหลัก 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบไฟล์ Excel เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -
เดือนกันยายน 2564 

11. จัดท ารายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นประจ าทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

12. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS และรายงาน 
ทะเบียนคุมงบประมาณ กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 

13. จัดท าหนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากงบด าเนินงาน 
เป็นงบลงทุน 

14. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2) 

15. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2) 

16. จัดท ารายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 



 ๖๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

17. จัดท าหนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณ ส าหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพ้ืนที่ที่ก าหนด
ระดับของพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
จ านวน 28 จังหวัดเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ไปยังส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประธานกรรมการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนด าเนินการ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานะ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 (ส่วนกลาง) เป็นประจ าทุกเดือน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

  เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 จ านวน 4,608,400 บาท  
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2 จ านวน 2,304,200 บาท ในเดือนเมษายน 2564 และงวดที่ 3 จ านวน 
2,304,300 บาท ในเดือนสิงหาคม 2564 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายยังส่วนภูมิภาค และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.06/21681 ลงวันที่  

3 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบด าเนินงาน (ไม่รวมขั้นต่ า / ผูกพัน) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 
(ไตรมาส 1-2) 

2. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0217.01/4369 ลงวันที่   
21 ตุลาคม 2563 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม 
คุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0217.01/4689 ลงวันที่   
16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0217.01/5343 ลงวันที่   
24 ธันวาคม 2563 เรื่อง อนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

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



 ๖๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

6. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ที่  สธ 0217.01/188 ลงวันที่   
14 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ รอบไตรมาส 1 

7. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/483 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น าเข้าข้อมูลและรายงานผลโครงการ / กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในระบบ NACC Smart E-Vision 

8. แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ Excel 

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

10. รายละเอียดมาตรการหลัก / กิจกรรมหลัก โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบไฟล์ Excel 

11. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบไฟล์ Excel 

12. รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นประจ าทุกเดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ 
ไฟล์ Word 

13. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2981 ลงวันที่  
10 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน 

14. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/3024 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากงบด าเนินงาน
เป็นงบลงทุน 

15. หนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.03/3046 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอส่ง
รายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 

16. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐217.03/3067 ลงวันที่ 
18 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 

17. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐217.03/3097 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณ 
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 



 ๖๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

18. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐217.01/3215 ลงวันที่ 
 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
19. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐217.01/18868 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  
 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
20. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐217.01/3262 ลงวันที่ 
 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 
21. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/19270 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 
 เรื่อง ขอแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
22. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/19271 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 
 เรื่อง ขอแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



 ๖๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับความส าเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : 
PMS) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม 

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 

 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน 
โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตาม 
ผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด  
และมีการน าผลการประเมิน ไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้
การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนด
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าร าชการ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนกลาง) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ และติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ จ านวน 22 หน่วยงาน 
 ระดับความส าเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
System : PMS) หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการบริหาร  
ผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) โดยด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด         
 
 
 
 
 



 ๖๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 ต้นรอบการประเมิน 

 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
จากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จ 
ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
  - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการชี้แจง /  
ท าความเข้าใจ มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้กับบุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน  

2  - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชาในการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงาน 
ที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุข น าตัวชี้วัด เป้าหมายระดับความส าเร็จของงานที่ก าหนดร่วมกัน 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนามรับทราบร่วมกัน
ทั้งสองฝ่าย เป็นการตกลงด าเนินการทั้งปี แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

3 ระหว่างรอบการประเมิน 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม ก ากับ ให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ร่วมกันพิจารณา
เพ่ือติดตามผลความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ของข้าราชการและพนักงานราชการ 
 - ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
มีการให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
 



 ๖๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 ส้ินรอบการประเมิน 

 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 
และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
และเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานราชการ 
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุขร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ เพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน  
รอบ 12 เดือน  

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ร้อยละ 100 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

สูตรการค านวน 
     จ านวนข้าราชการ/พนักงานราชการที่ลงลายมอืชื่อรับทราบผลการประเมิน (13 คน) 
                      จ านวนข้าราชการ/พนักงานราชการทั้งหมด (13 คน) 
 
หมายเหตุ จ านวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในแต่ละรอบการประเมิน 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 
 
 

X 100 



 ๖๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1  - หน่วยงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือแสดงให้ เห็น 

ถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จ 
ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงาน ที่ตั้งไว้ 
 - หน่วยงานมีการชี้แจง/ท าความเข้าใจมาตรฐานการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (ราชการ
บริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบ โดยทั่วกัน 
(เอกสารแนบ 5 ตามภาคผนวก) 

1 

2  - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงาน ถึงระดับ
บุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชาในการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมายเพ่ือให้ได้ 
ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร 
โดยให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานน าตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับความส าเร็จของงานที่ก าหนดร่วมกันตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนาม และลงวันที่ 
รับทราบร่วมกัน จ านวนสองรอบ โดยรอบแรก (1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
(0.25 คะแนน) รอบสอง (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (0.25 คะแนน) 
หมายเหตุ 
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความส าเร็จของงานเป็นการ
ตกลงด าเนินการทั้งปี ให้จัดท าข้อตกลงและลงนามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2563   
2. กรณีจัดท าข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันที่ก าหนด 
หักคะแนน วันละ 0.1 คะแนน 
 
 

1 



 ๖๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
3  - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

และประเมินผล ส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ 
ตามข้อตกลงเพ่ือติดตาม ก ากับ ให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
 - ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้ค าปรึกษา แนะน า 
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

1 

4  - หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ตามข้อตกลงและประเมิน สมรรถนะรายบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ถึง 31 มีนาคม 2564) และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบ 
การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน 
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกัน 
ท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ เพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวม
ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 

1 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1  

คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 

1 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS) 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

7.5 ระดับ 5 5.0000 0.3750 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ จ านวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริง 
ในรอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม  2563  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  2564) 



 ๖๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับ 1 

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 
 (Strategy Map) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
 ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลองบีช 
 ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การ 
 สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
 ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง 
 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การ 
 สู่ระดับหน่วยงานและบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ตามระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง  
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงาน 
 ถึงระดับบุคคล โดยมีความเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและมีความ
 เป็นไปได้จริง ในคราวประชุมชี้แจงมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผล
 การปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) และพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น.  
 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ 2 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการน าตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 
ของงานที่ก าหนดร่วมกันตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวังลงนามรับทราบร่วมกัน 
โดยมีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่าย ในคราวประชุมชี้แจงมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการ ประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) และพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุม 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ 3 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
 และประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม ก ากับให้มีการ
 ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 เป็นประจ าทุกเดือน 



 ๗๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

2. รวมทั้งผู้บริหารได้มีการให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 ระดับ 4 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
 ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) และน าผลการประเมินไปใช้ระกอบ 
 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน วันที่ 1 เมษายน 2564 
2. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรม
 การปฏิบัติราชการและสมรรถนะ เพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน 
 รอบ 6 เดือน 
ระดับ 5 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมินครบทั้งหน่วยงาน คือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามจ านวนของข้าราชการ /
พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานจริงในรอบ 6 เดือน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บังคับบัญชาผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
2. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
 และผู้ใต้บังคับบัญชาในการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
3. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา และประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและ
 เป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม ก ากับ ให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
4. น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน / เลื่อนค่าตอบแทน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี   

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ควรด าเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี 
  



 ๗๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
ระดับ 1 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า จังหวัด
 เพชรบุรี 
2. รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2563 (ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และและพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น.  
 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ 2 
1. รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2563 (ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และและพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น.  
 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น ๘ ตึกส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. เอกสารประกอบการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ประกอบด้วย 

2.1 เอกสารลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการรายบุคคลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
 สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2 ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 
2.3 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) รายบุคคลของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับ 3 
    หนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ สธ. 0217.03/728 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงาน 
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2564 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วั ดและเป้าหมาย 
ในแต่ละระดับตามข้อตกลง รวมทั้งติดตาม ก ากับให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
 
 
 
 
 



 ๗๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ 4 
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าตอบแทน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2564 (ระหว่าง
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 
2. แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุปการปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนา 
 การปฏิบัติงานรายบุคคล (ส่วนที่ 4) ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
ระดับ 5 
    แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการที่ลงลายมือชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นางสาวชนกพร  แสนสุด 

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผล ของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผย ข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการ
บริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง 
แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนด ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร  
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  
ตามมาตรา 9 (8) ที่เป็นไป ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ  
ถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัด เนื้อหาประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 
(3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง (5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการ 
ซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงานต้องจัดท าและสรุปผล การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหาร 



 ๗๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุปผล
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในทุกวันที่ 5  
ของเดือนถัดไป 
  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หมายถึง รายงานที่แสดงถึง 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ด าเนินการ 
ใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ์
ของหน่วยงานต้องด าเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับ
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ประกอบด้วย 
 - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ที่จัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  
ของหน่วยงาน หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง  
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open 
Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ  
ที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
เหตุผล :  

1. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 



 ๗๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับ
หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหาร ส่วนกลางมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหา
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และสนับสนุนมาตรการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุข ที่ 561/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563  

2 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดท า
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
(2) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาติน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4493 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
(3) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
 ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
(4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการทบทวน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 1) 
 
 



 ๗๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (5) เสนอผู้บริหารอนุมัติทบทวนแผนฯ พร้อมขออนุญาติน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/209 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
(6) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
      ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

3 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดท ารายงาน
 ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รอบ 6 เดือน 
(2) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผน ฯ รอบ 6 เดือน พร้อมขออนุญาต 
 น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่ 
 บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึก 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1290  
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 
(3) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
      ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 

4 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการทบทวน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 2) 
(2)  เสนอผู้บริหารอนุมัติทบทวนแผนฯ พร้อมขออนุญาติน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ทบทวนครั้งที่ 2) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3051 ลงวันที่  
 17 สิงหาคม 2564 
(3)  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
 ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com  
 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
(4)  เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3052 ลงวันที่  
 17 สิงหาคม 2564 
 
 



 ๗๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (5)  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  

 ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

4 (6)  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
 ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 ในวันที่ 29 กันยายน 2564  
(7) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผน ฯ รอบ 12 เดือน เฉพาะงบลงทุน  
 (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาต น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 3612 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 
(8)  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
 ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com   
 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 

5 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการวิเคราะห์ 
 ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน 
 ตามแบบการวิเคราะห์ ฯ 
(2)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน พร้อมขออนุญาตน ารายงาน ฯ 
 ดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข  
 ที่ สธ 0217.03 / 36676 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 
(3)  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
 ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com   
 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
(4)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการวิเคราะห์ 
 ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ตามแบบการวิเคราะห์ ฯ 
(5)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
 พร้อมขออนุญาตน ารายงาน ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/36677 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 
 



 ๗๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (6)  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  

 ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com  
 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...(แบบ สขร. 1) รอบ 12 เดือน 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
 1. จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหาร 
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุป  
ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ส่งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 
  2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
  2.2 แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
  2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

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

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

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

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

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/787 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนมีนาคม 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1245 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนเมษายน 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1631 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนพฤษภาคม 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1985 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนมิถุนายน 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2360 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 



 ๗๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนกรกฎาคม 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2769 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

-  แบบ สขร. 1 รอบเดือนสิงหาคม 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3173 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

- แบบ สขร. 1 รอบเดือนกันยายน 2564 ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3614 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 (1) หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท า 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
 - และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
  (0.5 คะแนน) 
(2) หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้ งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  
 เสร็จสิ้นภายในวันที่  30 ตุลาคม 2563 (0.5 คะแนน)  
 (หากด าเนินการหรือส่งล่าช้ากว่าก าหนด หักวันละ 0.025 
 คะแนน) 

1 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)   
 (ถ้ามี) 
(2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากด าเนินการหรือส่งล่าช้ากวา่ก าหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปขีองหน่วยงาน คะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
 1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (0.5 คะแนน) 
 1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างงบด าเนินงาน 
    และงบลงทุน 

 

 2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 2.1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ (0.25 คะแนน) 
 2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ (0.25 คะแนน) 

0.5 

 2.2 จัดท าแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ (0.25 คะแนน) 
 2.2.2 เผยแพรข่้อมูลแผน ฯ (0.25 คะแนน) 

0.5 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากด าเนินการหรือส่งล่าช้ากวา่ก าหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปขีองหน่วยงาน คะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ ไตรมาส 2 พร้อมเผยแพร ่  
(0.5 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างงบด าเนินงาน 
    และงบลงทุน 

 

 2.1 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
 2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจดัจ้าง ฯ พร้อมเผยแพร่    
(0.15 คะแนน)  
 2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.15 คะแนน) 

0.3 

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

0.3 

 2.3 รายงานผลตามแผน ฯ เฉพาะงบด าเนินงาน ไตรมาส 2 
 2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ พร้อมเผยแพร ่
0.2 คะแนน) 
 2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.2 คะแนน) 

0.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 



 ๘๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 

 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

1 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากด าเนินการหรือส่งล่าช้ากวา่ก าหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปขีองหน่วยงาน คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
 1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ ไตรมาส 4 พร้อมเผยแพร่
(0.5 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างงบด าเนินงาน 
    และงบลงทุน 

 

 2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 3 
 2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.15 คะแนน)  
 2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.15 คะแนน) 

0.3 

 2.2 รายงานผลตามแผน ฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 4 
 2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.15 คะแนน) 
 2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.15 คะแนน) 

0.3 

 2.3 รายงานผลตามแผน ฯ เฉพาะงบด าเนินงาน ไตรมาส 4 
 2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ พร้อมเผยแพร ่
(0.2 คะแนน) 
 2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.2 คะแนน) 

0.4 

 

 

5 วิเคราะห์ผลตาม 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถ้ามี) 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
  

 

1 



 ๘๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

(หากด าเนินการหรือส่งล่าช้ากวา่ก าหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปขีองหน่วยงาน คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
 1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2564 พร้อมเผยแพร่ (0.5 คะแนน) 
 1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.(0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง งบด าเนินงาน  
    และงบลงทุน (รวมถึงการแปลงงบเพื่อจัดซื้อจัดจา้งเป็นงบลงทุน) 

1 

 2.1 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1.1 เสนอวิ เคราะห์ผลตามแผนจัด ซ้ือจัดจ้ าง ฯ  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พร้อมเผยแพร่ (0.2500 คะแนน) 
 2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.25 คะแนน) 

0.5 

 2.2 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ งบด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.2.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.25 คะแนน) 
 2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.สธ. (0.25 คะแนน) 

0.5 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8)  
ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ด าเนินการดังนี้ 
 1.1 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหาร 
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุปผล 
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 1.2 ส่งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 
  1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
  1.2.2 แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
  1.2.3 Print Screen หน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
 



 ๘๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 
คะแนนการจัดส่งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) มีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 1 คะแนน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดังสูตรค านวณ ดังนี้ 
 
แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจ านวน 12 เดือน) = 1 คะแนน 
                                                            จ านวน 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

7.5 ระดับ 5 5.000 0.3750 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับ 1 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 561/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 
ระดับ 2 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
2. เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาติน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕64  
3. น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ 
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4493 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
4. Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
การทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 1) 
5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 1) 
6. เสนอผู้บริหารอนุมัติทบทวนแผน ฯ พร้อมขออนุญาติน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕64 น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



 ๘๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 รายละเอียดตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/209 
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
7. น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการ 
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/209 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
8. Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
ระดับ 3 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดท ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
 จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รอบ 6 เดือน 
2. เสนอผู้บริหารรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รอบ 6 เดือน 
 และขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. น ารายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่
 บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการ 
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขพร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ในวันที่ 6 เมษายน 2564 
 รายละเอียดตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 1290  
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 
4. Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 9 เมษายน 2564 
 ระดับ 4 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ 
 จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 2) 

 2.  เสนอผู้บริหารอนุมัติทบทวนแผนฯ พร้อมขออนุญาติน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ทบทวนครั้งที่ 2) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
  การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
  ที่ สธ 0217.03 / 3051 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
 3.  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
 4.  เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน 
  (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
  สาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3052 
  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
 5.  Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
  การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
 6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดท ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
 จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รอบ 12 เดือน 



 ๘๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 7. เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผน ฯ รอบ 12 เดือน พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการ 
 จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข  
 ที่ สธ 0217.03/3611 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 
 8. Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 29 กันยายน 2564  
 9. เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผน ฯ รอบ 12 เดือน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
 สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึก 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 3612 ลงวันที่ 23 กันยายน 
 2564 
 10. Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลส่งศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 29 กันยายน 2564 
ระดับ 5 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
 จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบด าเนินงานตามแบบการวิเคราะห์ ฯ 
2. เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน พร้อมขออนุญาตน ารายงาน ฯ ดังกล่าว  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 3676 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 
3. Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการวิเคราะห์  ผลตามแผนปฏิบัติการ
 จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
 ตามแบบการวิเคราะห์ ฯ 
5. เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตน ารายงาน ฯ ดังกล่าว 
 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกศูนย์ปฏิบัติการ 
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3677 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 
6. Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 



 ๘๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) รอบ 12 เดือน 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...(แบบ สขร. 1) รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 

1. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4508 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 Print Screen หลักฐาน 
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
2. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4773 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 Print Screen หลักฐาน 
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
3. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ
 เดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5360 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 Print Screen หลักฐาน
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 4 มกราคม 2564 
4. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/371 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 Print Screen หลักฐาน
 การเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสาร
 อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
5. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  



 ๘๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/787 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 Print Screen หลักฐาน
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 3 มีนาคม 2564  
6. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1245 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 Print Screen หลักฐาน
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 1 เมษายน 2564  
7. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบ 
 เดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1631 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 Print Screen หลักฐาน
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 26 เมษายน 2564 
8. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1985 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 Print Screen หลักฐาน 
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
9. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2360 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 Print Screen หลักฐาน
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 
10. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนกรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 



 ๘๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2769 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 Print Screen หลักฐาน 
 การเผยแพร่ และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com 
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
11. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนสิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และแบบฟอร์ม 
 การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564 
12. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ 
 เดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1) และขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงานน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และแบบฟอร์ม 
 การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามค ารับรอง  
 การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัดที่ 5) และมีคู่มือด าเนินการภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตั้ง LINE Group เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 
 สอบถาม ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา 
 ในการด าเนินการภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
 งบประมาณ ของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 
4. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบแผนงบประมาณของหน่วยงาน ร่วมทบทวน 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
5. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่พัสดุ ก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการให้ด าเนินงาน 
 ตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
 สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการ 
อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ทันตามก าหนดเวลา  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ควรด าเนินการตามกรอบตัวชี้วัดฯ ต่อเนื่องทุกปี 
  



 ๘๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 561/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 
2.  บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4493 ลงวันที่  
  2 พฤศจิกายน 2563 
3. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/209 ลงวันที่  
 15 มกราคม 2564 
4. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4508 ลงวันที่  
 3 พฤศจิกายน 2563 
5. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/4773 ลงวันที่  
 24 พฤศจิกายน 2563 
6. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/5360 ลงวันที่  
 28 ธันวาคม 2563 
7. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/371 ลงวันที่  
 27 มกราคม 2564 
8. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 209 ลงวันที่  
 15 มกราคม 2564 
9. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/787 ลงวันที่  
 25 กุมภาพันธ์ 2564 
10. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1245 ลงวันที่  
 24 มีนาคม 2564 
11. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1631 ลงวันที่  
 26 เมษายน 2564 
12. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/1985 ลงวันที่  
 24 พฤษภาคม 2564 
13. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2360 ลงวันที่  
 24 มิถุนายน 2564 
14. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/2769 ลงวันที่  
 23 กรกฎาคม 2564 
15. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 3051 ลงวันที่  
 17 สิงหาคม 2564 
16. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03 / 3052 ลงวันที่  
 17 สิงหาคม 2564 
17. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3173 ลงวันที่  
 25 สิงหาคม 2564 
18. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3611 ลงวันที่  
 23 กันยายน 2564 



 ๙๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

19. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3612 ลงวันที่  
 23 กันยายน 2564 
20. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3614 ลงวันที่  
 23 กันยายน 2564 
21. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3676 ลงวันที่  
 29 กันยายน 2564 
22. บันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0217.03/3677 ลงวันที่  
 29 กันยายน 2564 

 



 ๙๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นางจริยา  บัวศรี   

โทรศัพท์: 0 2590 1330 โทรศัพท์มือถือ : 08 5247 1681 
ค าอธิบาย : 
  องค์กร / หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ที่จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่ผู้น ำและสมำชิกขององค์กรแสดงเจตนำรมณ์และมุ่งมั่น
ที่จะด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักทำงศำสนำ โดยน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำมมำเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วม
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชำชน ชุมชน หรือเครือข่ำยต่ำง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด 
3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ จนประสบความส าเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อน
การมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอด  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้
  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  หมายถึง หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการด ารงชีวิต  และสามารถด าเนินการ 
จนประสบความส าเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 
คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้
 
 
 
 



 ๙๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๑  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 59/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.21 น. ทั้งนี้ ได้ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ฯ 
เนื่องจากมีบุคลากรบางราย ย้ายไปปฏิบัติราชการทางส่วนราชการอ่ืน ประกอบกับ
เพ่ือให้การจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามค าสั่ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ที่ 30/2564 ลงวันที่  
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4925 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563  
และจัดส่งไปยังไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์  moph.moral@gmail.com เมื่อวันที่   
3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.21 น. และมีการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 ครั้ง คือ 1) 
การทบทวนแผนปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือให้ชื่อกิจกรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด  
ที่ สธ 0217.02/1033 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 2) การทบทวนแผนปฏิบัติการ ฯ 
ครั้งที่ 2 เพ่ือเพ่ิมเติมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านวิถีวัฒนธรรม ในกิจกรรม “กิ๋น ข้าว 
น้ ากั่น ม้าย” ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่  
สธ 0217.02/2637 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

2 ผู้บริหารองค์กร และบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 25 คน (ร้อยละ 100) ร่วมกันด าเนินการประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
  1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ตามประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์ 
การต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 



 ๙๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการท างาน ตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ด่วนที่สุด  
ที่ สธ 0217.02/ว 4918 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

3 1. ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข จ านวน 18 คน (ร้อยละ 72) ร่วมกันก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
 จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยต้อง
 สอดคล้องกับ 

 1.1 คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
  (พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 1.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 1.3 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 1.4 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 1.5 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการส าคัญ คือ “เกรงใจ น้ าใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
ตามมติที่ประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 
  1) การใช้ทรัพยากร / วัสดุส านักงานไม่คุ้มค่า 
  2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  4) ความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงาน 
ความดีที่อยากท า ได้แก่ 
  1) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
  2) การแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย และสวยงาม 
  3) กิจกรรม 5 ส. 
  4) การเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และรักษาวินัย 
  5) ออกก าลังกายเป็นประจ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
  6) สวดมนต์ เจริญสมาธิ เป็นประจ าทุกวันราชการ 
  7) เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) 
  8) ท าความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข 
   9)   บริจาคสิ่งของใช้แล้วเพ่ือสาธารณประโยชน์ 



 ๙๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    คุณธรรมเป้าหมาย ก าหนดตามคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 

  1) พอเพียง 
  2) วินัย 
  3) สุจริต 
  4) จิตอาสา 
รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ก าหนด
 ด าเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 12 กิจกรรม 
 คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 15 กิจกรรม 
 ที่ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
 คุณธรรม ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
 อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
 อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  
 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/1034 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

4 1. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกัดที่ท าความดีจนเป็นแบบอย่างได้  
 ตามกิจกรรม ศปท. Good Guy 2021 โดยมีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกตามกิจกรรม
 ดังกล่าว ประเภทบุคลากรละ 1 ราย รวม 3 ราย ดังนี้ 1) ประเภทข้าราชการ 
 ได้แก่ นายวินัย  คณาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2) ประเภท
 พนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวชยาภรณ์  โกสัยพัฒ นักวิชาการพัสดุ 3) ประเภท
 จ้างเหมาบริการ ได้แก่ นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย จ้างเหมาบริการงานธุรการ 
 ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่  
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
2. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อวันที่  
 12 กรกฎาคม 2564  ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/2581 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 
 



 ๙๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ การด าเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม 

 (MOPH Moral Market) ปี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือถ่ายทอด 
 ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางในรูปแบบ
 คุณธรรมวิถีใหม่ (MOPH Moral in New Normal) โดยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดท า 
 คลิปวีดิทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  ของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook group “MOPH Moral 
 Market” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.15 น. 
2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ก าหนด
 ด าเนินการในช่วง 12 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 16 กิจกรรม 
 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด  
 16 กิจกรรม ที่ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ทบทวน
 แผนปฏิบัติการ ฯ รวม 2 ครั้ง  
3. ด าเนินการก าหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรม เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ 
 ในปีงบประมาณถัดไป อย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 

 3.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.3 วิถีวัฒนธรรม 

โดยเพ่ิมเติมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย มิติด้านวิถีวัฒนธรรม กิจกรรม “กิ๋น ข้าว น้ า
กั่น ม้ายยย” ซึ่งก าหนดให้บุคลากรน าอาหารท้องถิ่นประจ าภาค มารับประทานร่วมกัน 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/ 
2280 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
 คุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
 จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ในรูปแบบ
 ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 
 
 



 ๙๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)  
 (1) จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การ ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
4 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ : กรณีจัดส่งค าสั่ง ฯ ภายหลังจาก
เวลาที่ก าหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

2 
 

 (2) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่ง 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ 
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ 
ภายหลังจากเวลาที่ก าหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 

2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
 (1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 (2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
 (3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
หมายเหตุ : 
 1) จัดส่งหลักฐานการด าเนินการประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
จ านวน 3 ประกาศ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่ก าหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
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 ๙๗ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
3 1. ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

 ร่วมกัน ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” 
 และ “ความดีที่อยากท า” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยต้อง
 สอดคล้องกับ 
 1.1 คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
  แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง 
  วินัย สุจริต จิตอาสา 
 1.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 1.3 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
  จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  พ.ศ. 2560 
 1.4 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
   (MOPH Code of Conduct) 
 1.5 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการส าคัญ คือ “เกรงใจ 
  น้ าใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลส าเร็จของการด าเนิน 
 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตาม
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
 อิ เล็กทรอนิกส์  moph.moral@gmail.com ภายในวันที่   
 15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ ภายหลังเวลาที่ก าหนด  
หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

1 

4 1. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร ในสังกัดที่ท าความดี 
 จนเป็นแบบอย่างได้ 
2. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม
 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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 ๙๘ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
5 1. เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในโครงการ

 ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 4 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้การด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลส าเร็จของการ
 ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3. ด าเนินการก าหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรม 
 เพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป อย่างน้อย 1 มิติ 
 จาก 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 (3.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 

 (3.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (3.3) วิถีวัฒนธรรม 

(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตาม
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
 อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
 ทางไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์  moph.moral@gmail.com  
 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

1 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

7.5 ระดับ 5 5.0000 0.3750 

 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับ 1 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 59/2563  
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.21 น. ทั้งนี้ ได้ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ฯ เนื่องจาก 
 มีบุคลากรบางราย ย้ายไปปฏิบัติราชการทางส่วนราชการอื่น ประกอบกับเพ่ือให้การจัดท าและขับเคลื่อน 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 30/2564  
 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
2.  จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้อง 
  กับคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ตามหนังสือ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4925 ลงวันที่  
  1 ธันวาคม 2563 และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com เมื่อวันที่  
  3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.21 น. และมีการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 1) การทบทวนแผนปฏิบัติการ ฯ 
  ครั้งที่ 1 เพ่ือให้ชื่อกิจกรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
   กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/1033 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 2) การทบทวน 
  แผนปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือเพ่ิมเติมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านวิถีวัฒนธรรม ในกิจกรรม “กิ๋น ข้าว น้ า
  กั่น ม้าย” ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/2637  
  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
ระดับ 2 

ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 25 คน  
(ร้อยละ 100) ร่วมกันด าเนินการ 
1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
 1.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามประกาศ 
  เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2563 
 1.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
  “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจ าป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 1.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
  ตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  



 ๑๐๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

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

1. ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
 18 คน (ร้อยละ 72) ร่วมกันก าหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า”  
 ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 

 (1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
         คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.3) ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง   
         สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการส าคัญ คือ “เกรงใจ น้ าใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
ตามมติทีป่ระชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2563 ดังนี้ 
 ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 
   1) การใช้ทรัพยากร / วัสดุส านักงานไม่คุ้มค่า 
   2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
   3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   4) ความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงาน 
 ความดีที่อยากท า ได้แก่ 
   1) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
   2) การแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย และสวยงาม 
   3) กิจกรรม 5 ส. 
   4) การเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และรักษาวินัย 
   5)  ออกก าลังกายเป็นประจ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
   6) สวดมนต์ เจริญสมาธิ เป็นประจ าทุกวันราชการ 
   7) เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) 
   8) ท าความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข 
 9) บริจาคสิ่งของใช้แล้วเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  คุณธรรมเป้าหมาย ก าหนดตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
   1) พอเพียง 
   2) วินัย 
   3) สุจริต 
   4) จิตอาสา 



 ๑๐๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/
ว 569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมีการด าเนิน
 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ก าหนดด าเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ทั้งสิ้น 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
 ปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 15 กิจกรรม ที่ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น  
 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์ม 
 ที่ก าหนด ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ 
 1034 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

 ระดับ 4 
1. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกัดที่ท าความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามกิจกรรม ศปท. Good Guy 
 2021 โดยมีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกตามกิจกรรมดังกล่าว ประเภทบุคลากรละ 1 ราย รวม 3 ราย ดังนี้ 1) 
 ประเภทข้าราชการ ได้แก่ นายวินัย  คณาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2) ประเภทพนักงาน
 ราชการ ได้แก่ นางสาวชยาภรณ์  โกสัยพัฒ นักวิชาการพัสดุ 3) ประเภทจ้างเหมาบริการ ได้แก่ นางสาว
 กฤติยานี  หวาจ้อย จ้างเหมาบริการงานธุรการ หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 2332 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการ
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/ว 2489 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และประกาศ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
2. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/2581 
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

ระดับ 5 
1. เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) 
 ปี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
 องค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 ในรูปแบบคุณธรรมวิถีใหม่ (MOPH Moral in New Normal) โดยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าคลิปวีดิทัศน์ 
 น าเสนอผลการด าเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook 
 group “MOPH Moral Market” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.15 น. 
 



 ๑๐๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีการด าเนิน
 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ก าหนดด าเนินการในช่วง 12 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ทั้งสิ้น 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 16 กิจกรรม 
 ที่ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ทบทวนแผนปฏิบัติการ ฯ รวม 2 ครั้ง 

3. ด าเนินการก าหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรม เพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
 อย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 (3.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 

 (3.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (3.3) วิถีวัฒนธรรม 

 โดยเพ่ิมเติมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย มิติด้านวิถีวัฒนธรรม กิจกรรม “กิ๋น ข้าว น้ ากั่น ม้ายยย”  
ซึ่งก าหนดให้บุคลากรน าอาหารท้องถิ่นประจ าภาค มารับประทานร่วมกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0217.02/2280 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
 สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. กระทรวงสาธารณสุข มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งก าหนดแนวทาง 
 การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจน 
2. กระทรวงสาธารณสุข มีกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ผ่านกลไก 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
 สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านกลไก
 คณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 และระดับหน่วยงาน ผ่านกลไกคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
3. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ตระหนักถึงความส าคัญ และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน
 คุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 6 
 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จัดท าคู่มือการด าเนินการเป็นองค์กร
 คุณธรรมต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
 บริหารส่วนกลาง ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
 และจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ฯ ดังกล่าว ท าให้มีแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัด ฯ 
 ดังกล่าว อย่างชัดเจน 



 ๑๐๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

5.  บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อน 
  คุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ด้วยดี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี   

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ควรขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ตามตัวชี้วัด ฯ เป็นประจ าทุกปี  
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 59/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
 พ.ศ. 2563 
2. ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 30/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  
 พ.ศ. 2564 
3. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4925  
 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
4. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/1033  
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 
5. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/2637 ลงวันที่  
 13 กรกฎาคม 2564 
6. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2563 
7. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
8. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
9. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 4918  
 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
10. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 569  
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

11. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/1034  
 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

12. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/ว 2332  
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

13. ประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

14. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/ว 2489 ลงวันที่  
 2 กรกฎาคม 2564 

15. ประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  



 ๑๐๔ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

16. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.02/2581  
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

17. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/2280 ลงวันที่  
 17 มิถุนายน 2564 

18. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.02/ว 3713 ลงวันที่  
 30 กันยายน 2564 

19. หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ด่วน ที่ สธ 0217.02/3386 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 

 หัวข้อ : ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้ำหมำยทั้งปี) : (1 ตุลำคม 2563–30 กันยำยน 2564) 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
           ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้ำหมำยทั้งปี) : (1 ตุลำคม 2563–30 กันยำยน 2564) 
 
Link ภำยนอก : ไม่มี 
หมำยเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดำ  นำคทับทิม สุชำฎำ  วรินทร์เวช 

(นำงสำวพรนดิำ  นำคทับทิม) (นำงสำวสุชำฎำ  วรินทรเ์วช) 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

วันท่ี  11  เดือน ตลุำคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  11  เดือน ตลุำคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดำ  นำคทับทิม 

(นำงสำวพรนิดำ  นำคทับทิม) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
วันที่  11  เดือน ตลุำคม พ.ศ. 2564 

  


