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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ี ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ทั่วประเทศ จึงต้องมีการปรับตัวในการด าเนินงานการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับ
สถานการณ์ในภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะที่สะท้อนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA)  
ในปีที่ผ่านมายังคงเป็นเรื่องท้าทายของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้าร่วมประเมิน MOPH ITA เป็นอย่างมากในการปรับตัว
และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
และเป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) จึงมุ่ งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมาย 
ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด  
เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) 

  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล
และหลักฐาน ที่ สามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement)  
และหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้งานประจ า และลงมือปฏิบัติการประเมิน MOPH ITA ผ่านระบบ MITAS (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment System) ที่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วม
ประเมิน ฯ และผู้ตรวจประเมิน ฯ เป็นส าคัญ อันจะน าสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในท้ายที่สุด 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)  หรือเรียกสั้น ๆ ว่ำ 
ITA  ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนำ 
ระบบรำชกำรไทยในเชิงสร้ำงสรรค์มำกกว่ำมุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภำพองค์กรประจ ำปี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบถึงสถำนะและปัญหำกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ขององค์กร ผลกำรประเมินที่ ได้จะช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กร 
ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองต่อประชำชนได้ดียิ่งขึ้น 
ในขณะเดี ยวกัน ITA ยั งเป็ นเครื่องมื อ / กลไกส ำคัญในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนิ นงำนภำครัฐ 
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น กำรประเมิน ITA  
จึงมิได้เป็นเพียงกำรประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน กำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร และกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ
เท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรประชำชน กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
เพื่อให้ทรำบถึงช่องว่ำงของควำมไม่เป็นธรรมและควำมด้อยประสิทธิภำพส ำหรับน ำไปจัดท ำแนวทำง มำตรกำรต่ำง  ๆ 
ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรไทยอีกด้วย 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนี้  เริ่มด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 จำกนั้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีกำรขยำยขอบเขต 
และพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร  
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินมีแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ จำกควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำท ำให้ 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไก 
และเป็นตัวชี้วัดส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้งในระดับประเทศและในระดับสำกล อำทิ ในระดับประเทศถูกก ำหนด 
ให้เป็น (1) กลไกกำรขับเคลื่อนและถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ตัวชี้วัด 
ในแนวทำงที่  2 “กำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ตำมแผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ จนถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (3) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทำงที่  1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (4) เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรยกระดับธรรมำภิบำลตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นที่  21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) และ (5) เป็นกลไกขับเคลื่อน 
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กำรยกระดับธรรมำภิบำลตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ส่วนระดับสำกล ถูกก ำหนดให้เป็น (1) เครื่องมือในกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทย และ (2) เครื่องมือในกำรวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในเป้ำประสงค์ที่ 16.5 เรื่อง “กำรลดกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่และกำรรับสินบน 
ทุกรูปแบบ” เป้ำประสงค์ที่ 16.6 เรื่อง “พัฒนำสถำบันที่มีประสิทธิผล มีควำมรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ” 
และเป้ำประสงค์ที่ 16.10 เรื่อง “สร้ำงหลักประกันว่ำสำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและมีกำรปกป้องเสรีภำพ 
ขั้นพื้นฐำน โดยเป็นไปตำมกฎหมำยภำยในประเทศและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ” นอกจำกนี้ โครงกำรพัฒนำ
แห่งสหประชำชำต ิประจ ำประเทศไทย (UNDP Thailand) โดย Dr.Hady Fink ที่ปรึกษำด้ำน Anti-Corruption 
Indicator ได้จัดท ำรำยงำน Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption โดยเป็นกำรรำยงำน
ผลกำรวิเครำะห์และให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทย ในรำยงำน 
ส่วนหนึ่ง UNDP ได้ท ำกำรศึกษำเครื่องมือกำรประเมิน ITA โดยจุดมุ่งหมำยหลักของกำรศึกษำในประเด็นนี้คือ  
กำรให้แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรน ำกำรประเมิน ITA ไปใช้ในกำรยกระดับกำรป้องกันกำรทุจริต Dr.Hady 
Fink ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรประเมิน ITA เป็นควำมริเริ่มในกำรด ำเนินงำนที่ยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่จ ำเป็น 
ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์หลักของกำรพัฒนำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยที่สำมำรถวัดผลส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนินงำนได้และสำมำรถสอบทำนผลจำกเอกสำรได้จริง อีกทั้งกำรออกแบบเครื่องมือกำรประเมิน ITA  
ยังมีควำมสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลในกำรประเมิน CPI อีกด้วย 

 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  กระทรวงสำธำรณสุข น ำเครื่องมือการประเมิน  ITA  
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. มำขยำยผลสู่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร 
ส่วนภูมิภำค ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ในขณะนั้น ได้แก่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 76 จังหวัด โดยที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 1 หน่วยประเมิน 
จะรวมโรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไปของจังหวัดนั้น ๆ เข้ำด้วยกัน (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
รวมกับโรงพยำบำลศูนย์  / โรงพยำบำลทั่วไป) ด ำเนินกำรขยำยผลตำมหลักกำรส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
(1) Systematic ควำมเป็นระบบของกระบวนกำรประเมินที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรนั้นเป็นไปได้อย่ำงชัดเจน  
มีเข็มมุ่ ง และสอดประสำนกันทั่วทั้ งองค์กร (2) Sustainable กำรแสดงให้ เห็นถึงควำมมุ่ งมั่น มุ่ งเน้น 
กำรน ำกระบวนกำรประเมินที่วำงไว้อย่ำงเป็นระบบไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อน ำไปสู่ควำมยั่งยืน
ขององค์กรและ (3) Measurable กำรก ำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้ค ำตอบ กำรควบคุม ติดตำม และประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน รวมทั้งใช้ศึกษำเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประกอบกับหลักกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ที่น ำมำปรับใช้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงำนได้ทรำบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity for Improvement  :  OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงำน
ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมำภิบำล ผลกำรจำกกำรขยำยผล 
สู่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน ป.ป.ช. ไดพ้ิจำรณำ
ให้ รำงวัลแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  กระทรวงสำธำรณสุข ในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐที่ น ำ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ไปขยำยผลเพื่อพัฒนำ 
และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ไดใ้ห้เกียรตมิอบรำงวัลในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ 
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การขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

 กำรขยำยผลเพื่อพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค จนประสบควำมส ำเร็จ มีกำร
ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ดังนี ้
 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดที ่21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA ก ำหนดกรอบกำรประเมินโดยหน่วยงำนประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุง
และพัฒนำ หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินภำยใต้ตัวชี้วัดที่  21 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 85 หน่วยงำน จ ำแนกเป็น
หน่วยงำนระดับกรม 9 หน่วยงำน และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 76 หน่วยงำน และในปีนี้ 
เป็นปีแรกที่มีกำรแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภำพ และอบรมพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจประเมิน ITA 
ระดับเขตสุขภำพ ตำมแนวทำงที่ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ภำยนอกก ำหนด 
   2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ีปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที ่21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA และยังได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรระดับสูง 
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (Performance Agreement : PA) หัวข้อที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร / HR / Finance 
/ พัสดุ / โปร่งใสตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
ก ำหนดกรอบกำรประเมินโดยหน่วยงำนประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบส ำรวจหลักฐำน 
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) และกระทรวงสำธำรณสุข 
ยังมอบหมำยงำนผู้บริหำร (Chief Integrated Program Officer : CIPO) รับผิดชอบกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละแผนงำน / โครงกำร และก ำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร กำรประเมินผล รวมทั้ง Action Plan ที่ชัดเจน 
จ ำนวน 67 แผนงำน / โครงกำร ซึ่งมีคณะท ำงำนขับเคลื่อนแผนงำนป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกำรควบคุมภำยใน (CIPO 6) และยังได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข คือ มำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่ งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ  
ผ่ำนกระบวนกำรประเมิน ITA 
   3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ตำมเป้ำหมำยของกระทรวงสำธำรณสุข (ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่ 
มีควำมสุข และระบบสุขภำพยั่งยืน ) ประกอบด้วย 16 แผนงำน 48 โครงกำร เพื่อให้สอดคล้องกับ 
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แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยพัฒนำควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน ด้ำนที่เกี่ยวข้องคือ ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร
เป็นเลิศ (Governance Excellence) บรรจุอยู่ในแผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โครงกำรที่ 40 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส บรรจุอยู่ในประเด็น 
กำรตรวจรำชกำรคณะที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละ 
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  ITA (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 85 สิ้นสุด 
ในไตรมำสที่ 4) มุ่งเน้นกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่ำนแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA จ ำนวน 396 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
(รวมโรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอน ำร่อง จ ำนวน 2 แห่ง / จังหวัด 
และโรงพยำบำลชุมชนน ำร่อง จ ำนวน 2 แห่ง / จังหวัด 
 4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกัน 
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ตำมเป้ำหมำย 
ของกระทรวงสำธำรณสุข (ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และระบบสุขภำพยั่งยืน) แผนแม่บท 
กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริม 
คุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด 
กระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 90 สิ้นสุดในไตรมำสที่ 4) เป็นกลไก 
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล มุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร / หลักฐำนเชิงประจักษ์  ตำมแบบส ำรวจหลักฐำน 
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อน ำผลกำรประเมิน
มำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข มีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA จ ำนวน 
1,848 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน โดยข้อเท็จจริงแล้วหน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA  
ในปีนี้ มีจ ำนวน 1,850 หน่วยงำน หำกแต่โรงพยำบำลภูกำมยำวและโรงพยำบำลภูซำง ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
จังหวัดพะเยำ เป็นหน่วยงำนที่ตั้งขึ้นใหม่ บุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดพะเยำ จะต้องเตรียมควำมพร้อมให้หน่วยงำนเข้ำรับกำรประเมินโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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 5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกัน 
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ตำมเป้ำหมำย 
ของกระทรวงสำธำรณสุข (ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และระบบสุขภำพยั่งยืน) แผนแม่บท 
กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 90 สิ้นสุดในไตรมำสที่ 4) เป็นกลไก
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล ยังคงมุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-
Assessment) จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร/ หลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์  (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อน ำผลกำรประเมิน 
มำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 1,850 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ 
โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน  
 6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บทกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และสอดคล้อง 
กับประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนกำรป้องปรำม  
(1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ มีมำตรกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำน 
ด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำร ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ 
โดยทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจได้รับพิจำรณำ 
ย้ำยออกจำกต ำแหน่ง และต้องเร่งรัด ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
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ด้วยเหตุดังกล่ำว กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้ก ำหนดไวภ้ำยใตแ้ผนงำนยุทธศำสตร์ชำต ิระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) 
แผนงำนกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 น้ี  
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) บรรจุในแผนงำนที่ 
11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิ บำลและองค์ กรคุณภำพ  โครงกำรที่  33 โครงกำรประเมิ นคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่  54 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน ITA (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 90 สิ้นสุดในไตรมำสที่  4) มุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-
Assessment) จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร / หลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์  (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ผ่ำนระบบ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่ำ ระบบ MITAS ซึ่งถือได้ว่ำกำรประเมินดังกล่ำวเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล สำมำรถน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน และให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
จ ำนวน 1,850 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน ในปีนี้ตัวชี้วัดดังกล่ำวไม่ได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
 7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำยใตแ้ผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรประเมิน ITA  
ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต คือ 
ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 65 ของหน่วยงำนที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนน 
ขึ้นไป นอกจำกนี้  ยังสอดคล้องกับประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ด้ำนกำรป้องปรำม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
หรือผู้บังคับบัญชำมีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำร 
ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ โดยทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในหน่ วยงำน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หำกไม่ผ่ ำนกำรประเมินในเกณฑ์ ร้อยละ 80  
หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจได้รับพิจำรณำย้ำยออกจำกต ำแหน่ง และต้องเร่งรัดก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญ 
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กับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน  โครงกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส บรรจุไว้ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศ
ด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
โครงกำรที่ 33 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมำสที่ 4)  
และยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
และเป็นเครื่องมือภำยใต้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2564 ตำมพันธะสัญญำกำรขับเคลื่อน 
นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2564 ประเด็นที่ 8 ธรรมำภิบำล โปร่งใส บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส  
เป็นธรรม 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH 
ITA) ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 น้ี  เป็ นไปภำยใต้ แนวคิด เปิ ดเผยข้อมู ลสู่ ควำมโปร่ งใส (Open Data  
to Transparency) ถือเป็นหลักกำรพื้นฐำนส ำคัญของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity  
and Transparency Assessment : MOPH ITA) ที่ มุ่ งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร / หลักฐำนเชิงประจักษ์ น ำกรอบกำรประเมินของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2563) มำประยุกต์ โดยปรับปรุงรำยละเอียดข้อค ำถำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่ อให้ เข้ำบริบทกำรบริหำรรำชกำร 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประเมินผ่ำนระบบ 
MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) หน่ วยงำนที่ เข้ ำรับกำรประเมิ น  ITA  
มีจ ำนวน 1,854 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 76 หน่วยงำน โรงพยำบำลศูนย์ 
และโรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 116 หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 878 หน่วยงำน และโรงพยำบำล
ชุมชน จ ำนวน 784 หน่วยงำน 
 ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity  
and Transparency Assessment : MOPH ITA) บรรจุภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบ 
ธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำรที่ 32 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ก ำหนดเป็นตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  
(ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมำสที่ 4) และถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 อีกด้วย นอกจำกนี้  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ยังเป็นเครื่องมือภำยใต้กำรขับเคลื่อนนโยบำย 
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กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2565 ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ประเด็นที่ 8  
ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เป็นที่ทรำบกันดีว่ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 น้ี ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เป้ำหมำย 
กำรประเมินมีจ ำนวน 1,854 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 76 หน่วยงำน โรงพยำบำล
ศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 116 หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 878 หน่วยงำน  
และโรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 784 หน่วยงำน หน่วยงำนเป้ำหมำยทั้ง 1,854 หน่วยงำน ต้องเผชิญกับควำมผันผวน 
กับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ต้องมีกำรปรับตัวในกำรด ำเนินงำนเพื่อเปลี่ยนแปลง 
สู่ควำมเป็นดิจิทัลมำกขึ้น ด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรให้บริกำรสำธำรณะที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคในกำรให้บริกำรประชำชน ประกอบกับสถำนกำรณ์ในภำพรวมกำรเปิดเผยข้อมูล 
และบริกำรสำธำรณะที่สะท้อนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคในปีที่ผ่ำนมำ ยังคงเป็นเรื่องท้ำทำยของหน่วยงำน
เป้ำหมำยที่เข้ำร่วมประเมินเป็นอย่ำงมำกในกำรปรับตัวส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ และพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและบริกำรสำธำรณะอย่ำงทั่วถึง เป็นไปที่ตำมกฎหมำยก ำหนดและตำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดในแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงำนเป้ำหมำยให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรให้บริกำรสำธำรณะผ่ำนระบบสำรสนเทศเป็นหลัก ภำยใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น 
โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) ที่ส ำคัญคือหน่วยงำนเป้ำหมำยเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในทำงปฏิบัติอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะควำมตื่นตัวและหันมำให้ควำมสนใจต่อกำรพัฒนำกิจกรรม กำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มอิ เล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัยและน่ำสนใจมำกขึ้น  ประเด็นส ำคัญคือ 
ส่งผลให้หน่วยงำนมีกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสำธำรณะให้ได้รับทรำบและส่งเสริมให้เกิดกำรตรวจสอบอีกด้วย  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้น ำกรอบกำรประเมินของส ำนักงำน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2564)  
มำประยุกต์ พัฒนำและปรับปรุงรำยละเอียดข้อค ำถำมจำกข้อค ำถำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) เพื่ อให้ เข้ ำบริบทกำรบริหำรรำชกำร 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค วิถีใหม่ยุค Next Normal 
ซึ่งหน่วยงำนเป้ำหมำยสำมำรถด ำเนินกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ผ่ำนระบบ 
MITAS ได้อย่ำงสะดวก ตอบโจทย์กำรปฏิบัติรำชกำรบนดิจิทัลแฟลตฟอร์มได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค ถือเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล  สำมำรถน ำผล 
กำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติ งำน  ให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ส่งผลให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) 
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 ที่ผ่ำนมำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มอบหมำยให้ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภำพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร / หลักฐำนตำมข้อก ำหนด 
ของแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำน 
เชิงประจักษ์ ฯ มีหน้ำที่ตรวจประเมินเอกสำร / หลักฐำนตำมข้อก ำหนดตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพในแต่ละไตรมำส (รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภำพ ตรวจประเมินเอกสำร / หลักฐำนตำมข้อก ำหนดของแบบ
ส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ในรูปแบบเอกสำร ต่อมำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภำพ  
ประเมินในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 
 ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระบบ MITAS ได้พัฒนำและปรับรูปแบบให้เป็นดิจิทัลมำกขึ้น 
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนเป้ำหมำยและผู้ตรวจประเมินแบบวัดกำรเปิดเผย 
ข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภำพ 
และระดับจังหวัด ด้วยกำรปฏิบัติกำรผ่ำนระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment 
System)ที่ตอบสนองกำรประเมินและตรวจประเมินได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว สำมำรถตรวจประเมินได้ 
นอกสถำนที่ตั้งของส ำนักงำน ซึ่งถือว่ำตอบโจทย์สถำนกำรณ์ของกำรใช้ชีวิตวิถีใหม่ นอกจำกนี้ ผู้ตรวจประเมิน
แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  
ระดับเขตสุขภำพและระดับจังหวัด ยังท ำหน้ำที่ประเมินสุขภำวะองค์กรของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ และน ำข้อมูลจำกกำร
ประเมินสถำนะมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้กับทุกหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ  
เพื่อให้กระบวนกำรประเมินเป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนในภำพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
  1.2.1 เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
ที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับกำรตรวจสุขภำวะด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส เป็นประจ ำทุกป ี
  1.2.2 เพื่อให้หน่วยงำนเป้ำหมำยให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ผ่ำนระบบสำรสนเทศเป็นหลัก ภำยใต้แนวคิด เปิดเผยมำกขึ้น โปร่งใสมำกขึ้น (More open, to more 
transparent) 
  1.2.3 เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และให้กำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน
เป้ำหมำยสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีประสิทธิภำพประสิทธิผล 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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  1.2.4 เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติในกำรน ำมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ทั้งในระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติกำร มำบังคับใช้และปฏิบัติอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 
1.3 กลุ่มเปา้หมาย 
  หน่วยงำนเป้ำหมำยในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
ที่ เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค จ ำนวนทั้งสิ้น 1,854 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด   จ ำนวน    76 หน่วยงำน 
  2. โรงพยำบำลศูนย ์และโรงพยำบำลทั่วไป   จ ำนวน    116 หน่วยงำน 
  3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ  จ ำนวน    878 หน่วยงำน 
  4. โรงพยำบำลชุมชน  จ ำนวน    784 หน่วยงำน 
 
1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 
  ขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ครอบคลุมตำมประเด็นดังนี้ 
  1.4.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
   ด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนเป้ำหมำยจ ำนวน 1,854 หน่วยงำน โดยใช้แบบวัด 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่จัดท ำขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข พัฒนำ 
และปรับปรุงรำยละเอียดข้อค ำถำมในแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : MOIT) เพื่ อให้ เข้ ำบริบทกำรบริหำรรำชกำรของหน่ วยงำนในสั งกั ด 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ในยุควิถีใหม่ 
  1.4.2 ขอบเขตด้านการประเมิน 
   1. หน่วยงำนเป้ำหมำยจ ำนวน 1,854 หน่วยงำน ประเมินตนเองโดยกำรตอบค ำถำมต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำร หรือกิจกรรมที่หน่วยงำนเป้ำหมำยด ำเนินกำรจริงและมีหลักฐำน
ประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสตำมแบบวัด 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
   2. หน่วยงำนเป้ำหมำยจ ำนวน 1,854 หน่วยงำน จัดเก็บข้อมูลเอกสำร / หลักฐำน  
ที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปี งบประมำณ  พ .ศ . 2565  บนหน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนเป้ำหมำย 
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
ห น่ วย งำน เป้ ำห ม ำย น ำ  URL ที่ เชื่ อ ม โย งกั บ แห ล่ งข้ อ มู ล วำง ใน ระบ บ  MITAS (MOPH Integrity  
and Transparency Assessment System) ทุกไตรมำส ตำมปฏิทินก ำหนด  
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   3. ผู้ตรวจประเมินแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity  
and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภำพและระดับจังหวัด ตรวจประเมินระดับกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เป้ำหมำยที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรตำมข้อก ำหนดของแบบวัด 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 และวำง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment 
System) ทุกไตรมำส ตำมปฏิทินก ำหนด 
 
1.5 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
  1.5.1 แบบวัดกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) 
  1.5.2 ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) บนเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.6.1 ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนสุขภำวะของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงแท้จริง 
  1.6.2 กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรให้บริกำรสำธำรณะผ่ำนระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน 
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีควำมเป็นระบบ และพัฒนำ
แพลตฟอร์มให้มีควำมทันสมัย เพื่อให้บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงคล่องตัว และตรวจสอบได ้
  1.6.3 ผลกำรประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค สำมำรถน ำไปใช้ปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  
กำรให้บริกำร สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก และตอบสนองประชำชนได้ดียิ่งขึ้น 
  1.6.4 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
ได้น ำมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งในระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติกำร มำบังคับใช้ 
และปฏิบัติทั่วถึงครอบคลุมทั้งองค์กร 
  1.6.5 ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำ และพึงพอใจต่อกำรบริหำรรำชกำร 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยรวม 
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2.1 ดัชน ีตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More 
open, to more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความโปร่งใสน าสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ทั้งนี้ การประเมินไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 1,854 หน่วยงาน ได้รับผล 
การประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่ งให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ  
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงานการพัฒนา 
ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  
พ.ศ. 2560-2580 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ   
ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมิน 
“ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอน
และกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจน 
มีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น 
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน 
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงานและในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐต้องมี และยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างด ี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น า 
กรอบการประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2564) มาประยุกต์ พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียด 
ข้อค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT) เพื่อให้ เข้าบริบทการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีประเด็นการประเมิน จ าแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด ดังนี ้
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  1. ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 
  2. ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
  3. ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4. ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
  5. ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน 
  6. ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 
  7. ตัวชี้วัดที่ 7 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
  8. ตัวชี้วัดที ่8 การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
  9. ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
 
2.2 กรอบแนวคิด MOPH ITA เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น  
 More open, to more transparent 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจดัหาพัสด ุ

MOPH 

ITA  

การส่งเสริมความโปร่งใส 

การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การรับสินบน 

การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 

การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

MOIT 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 

การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

MITAS 
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2.3 สัดส่วนข้อค าถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
 (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  

ตัวชี้วัด MOIT จ านวน (ข้อ) 
การเปิดเผยข้อมูล MOIT 1 - MOIT 2 2 
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT 3 - MOIT 5 3 
การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล MOIT 6 - MOIT 9 4 
การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT 10 - MOIT 12 3 
การรับสินบน MOIT 13- MOIT 14 2 
การใช้ทรัพย์สนิของราชการ MOIT 15 1 
การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT 16 - MOIT 17 2 
การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน MOIT 18 - MOIT 21 4 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT 22 - MOIT 23 2 

รวม 23 
 
2.4 เกณฑก์ารให้คะแนน ระดับคะแนน และระดับผลการประเมิน 

  2.4.1 การให้คะแนน 
    ให้คะแนนตามค าตอบของหน่วยงานเป้าหมายที่ ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนด 
ของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส ตามปฏิทินก าหนด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผย
ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี ้

หลักการด าเนนิงาน คะแนน 
วาง Link ในระบบ MITAS ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อก าหนดของแบบวัด 
MOIT หรือมีมากกว่าข้อก าหนด ตลอดจนมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง  
สร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน ในทุกไตรมาส 

100 

1. วาง URL ในระบบ MITAS  ไม่ถกูต้องตามข้อก าหนดของแบบวัด MOIT 

2. ไม่วาง Link ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส 
3. กรณีหน่วยงานไม่ Log in เข้าระบบ MITAS จะไม่ได้รับการตรวจประเมิน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานผล 
การไม่ด าเนินการให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ เป็นรายไตรมาส 
4. กรณีหน่วยงานไม่ยืนยันการส่งประเมิน ตามเวลาในรอบการประเมินน้ัน ๆ 
หน่วยงานจะไม่ได้รับการตรวจประเมิน และไม่มีการอทุธรณ์เพื่อให้เปิดระบบ 
MITAS เพื่อยืนยันการส่งประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานผลการไม่ด าเนินการให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
ทราบเป็นรายไตรมาส 
 

0 
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  2.4.2 ค่าคะแนนและระดับผลการประเมิน 
   ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีค่าคะแนนเต็ม  
100 คะแนน วิเคราะห์คะแนนตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส และระดับผลการประเมิน AA-F จะปรากฏในไตรมาสที่ 4 โดยจ าแนก
ออกแป็น 7 ระดับ ดังนี ้
 

คะแนน  ระดับผลการประเมิน 

95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 

75.00-84.99 B 

65.00-74.99 C 

55.00-64.99 D 

50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 

2.5 ผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
  
  1. ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
  3. ตัวชี้วัดตามนโยบายมุ้งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 (ประเด็นที ่8 ธรรมาภิบาล) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ยึดหลักธรรมาภบิาล  
สุจริต โปร่งใส  
ประโยชนข์องประชาชน 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

2563 2564 2565 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 
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2.6 การก ากับติดตามตัวชี้วัดที ่53 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
  สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) 

 ไตรมาสที่ 1 
 หน่วยงานประเมินตนเองด้วยการจัดท าเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์  และเปิดเผยข้อมูล 
ตามข้อก าหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 
ทุกไตรมาส เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
ข้อ MOIT 1-MOIT 2 และตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ MOIT 3- MOIT 
5 วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (ระดับ 5) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
MOIT 1 ข้อ  MOIT 2 ข้อ MOIT 3 ข้อ MOIT 4 ข้อ MOIT 5 ข้อ 

 
 ไตรมาสที ่2 
 หน่วยงานประเมินตนเองด้วยการจัดท าเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์  และเปิดเผยข้อมูล 
ตามข้อก าหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 
ทุกไตรมาส เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล จ านวน 23 ข้อ ใน 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ค่าเป้าหมายร้อยละ 82 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 5 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92 
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 ไตรมาสที ่3 
 หน่วยงานประเมินตนเองด้วยการจัดท าเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์  และเปิดเผยข้อมูล 
ตามข้อก าหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 
ทุกไตรมาส เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล จ านวน 23 ข้อ ใน 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ค่าเป้าหมายร้อยละ 87 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 5 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92 

 
 ไตรมาสที ่4 
 หน่วยงานประเมินตนเองด้วยการจัดท าเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์  และเปิดเผยข้อมูล 
ตามข้อก าหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 
ทุกไตรมาส เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล จ านวน 23 ข้อ ใน 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 5 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92 
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2.7 ปฏิทินการประเมิน MOPH ITA 2022 : More open, to more transparent 
 

 ไตรมาสที ่1  

เป้าหมาย รายละเอียด ระยะเวลา 

หน่วยประเมนิ วาง URL ในระบบ MITAS  ตั้งแตว่ันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันที ่30 ธันวาคม 2564 

ผู้ตรวจประเมนิ MOIT ตรวจประเมิน MOIT 
ในระบบ MITAS 

ตั้งแตว่ันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันที ่5 มกราคม 2565 

 
 ไตรมาสที ่2 

เป้าหมาย รายละเอียด ระยะเวลา 

หน่วยประเมนิ วาง URL ในระบบ MITAS ตั้งแตว่ันที่ 7 มกราคม 2565 
ถึงวันที ่31 มีนาคม 2565 

ผู้ตรวจประเมนิ MOIT ตรวจประเมิน MOIT 
ในระบบ MITAS 

ตั้งแตว่ันที่ 10 มกราคม 2565 
ถึงวันที ่8 เมษายน 2565 

 
 ไตรมาสที ่3 

เป้าหมาย รายละเอียด ระยะเวลา 

หน่วยประเมนิ วาง URL ในระบบ MITAS ตั้งแตว่ันที่ 11 เมษายน 2565 
ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

ผู้ตรวจประเมนิ MOIT ตรวจประเมิน MOIT 
ในระบบ MITAS 

ตั้งแตว่ันที่ 13 เมษายน 2565 
ถึงวันที ่6 กรกฎาคม 2565 

 
 ไตรมาสที ่4 

เป้าหมาย รายละเอียด ระยะเวลา 

หน่วยประเมนิ วาง URL ในระบบ MITAS ตั้งแตว่ันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันที ่15 กันยายน 2565 

ผู้ตรวจประเมนิ MOIT ตรวจประเมิน MOIT  
ในระบบ MITAS 

ตั้งแตว่ันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันที ่22 กันยายน 2565 
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2.8 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
 (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  
 
  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลในระบบ MITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานในการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได ้โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ใน 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่  1 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่  2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสดุ ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 7 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน และตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
 
  2.8.1 วิธีการตอบแบบวัด MOIT 
   (1) เข้าสู่เว็บไซต์ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
    http://www.stopcorruption.moph.go.th 
 
   (2) เข้าสู ่Banner  
 
 
 
  
   (3) log in เข้าระบบ MITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (4) เข้าสู่เมนูตอบแบบประเมิน  
    ผู้ตอบตอบแบบวัด MOIT โดยจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน ได้แก ่
    4.1 ม ี/ ไม่ม ี
    4.2 URL เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล 
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    กรณีที่ค าตอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ  
   (5) ท าการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) และต้องบันทึกข้อมูล 
    ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (6) เมื่อด าเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) แล้วเสร็จ ในขั้นตอน
    สุดท้ายของแต่ละไตรมาส หน่วยงานจะต้องส่งแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
    (MOIT) ให้กับผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data 
    Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจ 
 
    หน่วยงานต้องท าการ Click ที ่ปุม่ส่งแบบประเมิน (สีแดง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กด สง่แบบประเมนิ 
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  2.8.2 วิธีการตรวจประเมนิ และใหค้ะแนนแบบวดั MOIT 
   ผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity  
and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด MOIT ดังนี ้
   1. ตรวจสอบจากค าตอบ มี / ไม่มี และ URL ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
ในระบบ MITAS โดยจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   2. พิจารณาค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบกรณีที่ค าตอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
2.9 เงื่อนไขส าคัญเกี่ยวกับแบบวัด MOIT 
  
  2.9.1 ค านิยามส าคัญ 
   (1) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ จ านวน 1,854 เว็บไซต ์ 
   (2) หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ 
และโรงพยาบาลทั่ วไป จ านวน 116 หน่ วยงาน ส านั กงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 หน่ วยงาน  
และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 784 หน่วยงาน 
   (3) ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน ตามข้อ (2) 
   (4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565 
 
  2.9.2 เงื่อนไขทั่วไป 
    (1) หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
    (2) หน่วยงานจะต้องรักษาคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชน 
สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถ
เข้าถึงได้ชั่วคราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา  2 วัน นับแต่ 
วันที่ ได้ รับแจ้ งจากผู้ ตรวจประเมินแบบวัดการเปิ ดเผยข้อมู ลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity  
and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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    (3) หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในต าแหน่งใดบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน เนื่องจากการตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ของประชาชนทั่วไป 
    (4) กรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ตามข้อก าหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามประเด็นการประเมิน 
ที่ก าหนดมาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได ้
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOPH ITA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOIT Guidelines 
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รายละเอียดตัวชีว้ัดของแบบวัด MOIT 
 
 

ตัวชีว้ัดที ่1 การเปิดเผยข้อมูล 
 
  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา  
มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของภาครัฐ  
คือการท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ (access to information) ได้ง่ายและเป็นระบบ 
เป็นไปตาม 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
    หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก  
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  
“ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
ไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ... (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด”  
 3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรมีีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัต ิ
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และด าเนินการ 
อย่างเคร่งครัด เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตามประกาศดังกล่าวมีความส าคัญ จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมและเสริมสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้อง 
กับบริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้ความส าคัญกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน  
ได้แก่ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 ก าหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง 
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 
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 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
มาตรา 43 และมาตรา 44 มีสาระส าคัญคือ  
   มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณี 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 
   มาตรา 44 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อ
หรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 
หรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 5. ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership : OGP) ซึ่งมีกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพในการเสนอตัว 
เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือ OGP ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีเป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลภาครัฐ ครอบคลุมเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั้ งข้อมูลเชิงรุก 
และข้อมูลเชิงรับ และกลไกการเสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูล (Access  to Information) และการเปิดกว้าง 
ในการเข้าถึงข้อมูลความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
   ส าหรับการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ จะมีการประเมินผล
ตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นสมาชิกทุก ๆ ปี การประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย การประเมินผล
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 4 ด้าน คือ (1) ความโปร่งใสด้านการคลัง (Fiscal Transparency) (2) การเข้าถึงข้อมูล 
(Access to Information) (3) การเปิดเผยข้อมูลด้านรายได้และสินทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Public Officials 
Asset Disclosure) และ (4) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Citizen Engagement) ประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิก
จะต้องได้คะแนนการประเมินอย่างน้อยร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีคะแนนเต็ม 16 คะแนน คะแนน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 12 คะแนน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกความร่วมมือ 
เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐได ้โดยมีคะแนนการประเมิน 13 คะแนน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557  
   ทั้งนี ้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ของประเทศไทย และเห็นชอบองค์ประกอบและหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership 
Committee) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีกรรมการ 
จ านวน 11 คน โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษา / รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ 
และอ านาจ 11 ประการ เช่น พิจารณาจัดท าร่างแผนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พิจารณาจัดท าแผนการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐของประเทศไทย พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
ของประเทศไทย และพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี เป็นต้น 
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   ต่อมากระทรวงการคลัง ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
OGP ได้ เนื่องจากคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee)  
โดยกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การด าเนินการตามหลักการของ OGP มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับหลักการมอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการอยู่ ซึ่งสามารถ
น ามาพัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มเติมองค์ประกอบหรือตัวชี้วัดบางรายการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ของ OGP รวมถึงมีโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการ
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อเปลี่ยนเจ้าภาพจากกรมบัญชีกลาง เป็นส านักงาน ก.พ.ร. 
ต่อมา คตช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ OGP โดยยกระดับให้มีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นประธาน  
และโอนภารกิจในเรื่องนี้ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินงาน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. ได้เสนอ
มต-ิข้อสั่งการดังกล่าวเพื่อคณะรัฐมนตร ีทราบ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2561 
   ส านักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (อ.ก.พ.ร. ฯ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 รับทราบ
มติคณะรัฐมนตรี  ที่มอบให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการเข้าร่วม เป็นสมาชิก OGP  
และได้มี มติ เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เป็นคณะกรรมการ OGP และ อ.ก.พ.ร. ฯ  
เป็นคณะอนุกรรมการ OGP ของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OGP 
   การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP มีดังนี ้ 
   การเข้ าร่วมเป็นสมาชิก OGP แต่ละประเทศ จะต้องผ่ านเกณฑ์การประเมินเบื้ องต้น   
2 เกณฑ์หลัก ได้แก ่ 
    1.1 เกณฑ์มาตรฐาน (Eligibility Criteria) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก ่
     (1) ความโปร่งใสดา้นการเงินการคลัง (Fiscal Transparency)  
     (2) การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information)  
     (3) การเปิดเผยข้อมูลด้านรายได้และสินทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Public Officials 
          Asset Disclosure)  
     (4) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Citizen Engagement) 
    1.2 เกณฑ์เพิ่มเติม (Value Check) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
     (1) การยอมให้ภาคประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่วม (Civil Society Organization :  
          CSO Entry and Exit) 
     (2) การต่อต้านภาคประชาสังคม (CSO Repression)  
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 6. เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  

  เป้าประสงค์ที่ 16.6 เรื่อง พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ  
     และโปร่งใสในทุกระดับ 
  เป้าประสงค์ที่ 16.10 เรื่อง สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล  

     และมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย 
     ภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 
 
 
MOIT 1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ของหน่วยงาน 
 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ และวางระบบในการด าเนินการ  
ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. มีค าสั่ งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ส าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ค าสั่งอย่างเป็นทางการนั้น ได้จาก 

  1.1 ใช้ค าสั่งเดิม (กรณีไม่เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 
  1.2 ทบทวนค าสั่งใหม่ (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 
 2. มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยจะต้อง 
มีรายละเอียดดังนี ้
  2.1 จะต้องมีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

  2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการ และผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

 3. มีการรายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 4. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าค าสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและคะแนน ข้อ MOIT 1 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. ค าสั่ง / กรอบแนวทาง 
   1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในค าสั่ง และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
   1.2 มีค าสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการก าหนดให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
(ค าสัง่เดิม หรือทบทวนค าสั่ง) 
   1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
รายละเอียดเน้ือหาในข้อมูลประกอบข้อค าถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) 
   1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

50 
 

2. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
   2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
   2.2 มีรายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต ์

ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
   2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

50 
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MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม และองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 2 
 
หน่วยงานวาง Link ทีแ่สดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS  
ต้องมีรายละเอียดบนเว็บไซต์หน่วยงาน ครบทั้ง 17 ข้อ (รวมข้อย่อย) ประกอบด้วย 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบดว้ย 
   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย 
(2) ชื่อ-นามสกุล (3) ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) 
   1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  
   1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ัง หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่ 
และอ านาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยูห่น่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์
ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสข์อง
หน่วยงาน และ (5) แผนทีท่ีต่ั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) 
   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจา้หนา้ที่ของรฐั ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชุดปัจจุบัน 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปขีองหน่วยงาน  
ทุกแผน) 
 

100 
 

ครบทั้ง  
17 ข้อ  

(รวมข้อย่อย) 
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องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน ตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
11. คูม่ือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
12. คูม่ือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
14. คูม่ือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจใหบ้ริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
(เฉพาะส านักงานสาธารณสขุจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ) 
15 .รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
     17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผา่นมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
     17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าป ี
     17.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีประจ าปี 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
     17.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน 
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง 
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     17.5 แบบสรปุผลการจัดหาพัสดใุนแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 
 

 

 
 
การเผยแพร่ข้อมูลข้อ 1 ถึงข้อ 17 

1. ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้ อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน 

แนบทุกรายการ 

2. ยกเว้นอินโฟกราฟิก ไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 
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ตัวชีว้ัดที ่2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
 
   ตัวชี้วัดน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นต้องก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกัน
ปัญหาการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการ และมีการวางระบบในการด าเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุดังนี ้
   1. การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันการทุจรติที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดย 
    1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี  รายการเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ 
ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  
    1.2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ 
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐ 
ที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
จากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน  
   2. การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องก าหนดวิธีการ หรือกระบวนการ 
ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนม  
กับผู้ที่ มาเสนองานหรือไม่  ทั้ งนี้  เพื่ อ เป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยในมาตรา  126  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
 3. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท า
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด  
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ มีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการ 
เป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจ ากัดหรือไม่ / อย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดท าข้อเสนอ 
เพื่อน าไปปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไป 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  



34 
 

MOPH ITA 2022 : More open, to more transparent 

  

   การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิตกิรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์และที่ดินก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) และตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 
  การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ MOIT 3-MOIT 5 หมายถึง หน่วยงานต้องเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต ้MOIT 3-MOIT 5 บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น 
   ข้อก าหนดงบประมาณที่ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ด าเนินการใน 2 หมวดเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 
   1. หมวดงบด าเนินงาน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2. หมวดงบลงทุน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    - งบเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    - งบรายงายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการเสนอรายงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชา มีรายละเอียดดังนี ้
 1. รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน 
โดยจ าแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  และแสดง
เปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ แต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ตั้งไว ้และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ  
  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต  และเป็นข้อมูลในการวางแผน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณถัดไป ประกอบด้วย 
  1.1 ร้อยละของจ านวนรายการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  1.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน า
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1. มาจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบทั้งองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
  2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด 
  2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  2.1.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  อันจะน า 
ไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยแสดงหลักฐานที่น าไปปรับปรุงให้ เห็น 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการหรืออนุญาตให้น ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 3 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ทีม่ลีักษณะเปน็รปูเล่มรายงาน โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห ์
อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อค าถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ  
   (1) การวิเคราะห์ความเสีย่ง  
   (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด  
   (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
   (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างและการจัดหาพัสด ุ 
อันจะน าไปสู่การปรบัปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

100 
 

หมายเหตุ  ด าเนินการประเมินเพียงครั้งเดียวในปีที่ประเมิน 
 
 
หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   

 

มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 

1. ปกหน้า 

2. ค าน า 

3. สารบัญ 

4. บทที่ 1–3 (แล้วแต่กรณี) 

5. ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี) 

6. บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี) 

7. ปกหลัง 

 
 
 
 
 



37 
 

MOPH ITA 2022 : More open, to more transparent 

  

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงานวางระบบการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสด ุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี ้
   1. หลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี  ตามมาตรา 11  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ...” ประกอบด้วย  
    (1) ชื่อโครงการ / รายการที่จะซื้อจ้าง  
    (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ  
    (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ในหมวดงบประมาณที่ก าหนดดังนี้ 
    งบด าเนินงาน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    งบลงทุน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    - งบเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    - งบรายงายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ ตามข้อ 1. ประกอบด้วย 
(1) ชื่อโครงการ / รายการที่จะซื้อจ้าง (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่า 
จะจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ภายใน 30 วันท าการ  
หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องค าอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบค าตอบ และวันที่ที่ได้ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน และต้องมีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากหน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลา 

ที่ก าหนดไว้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้หน่วยงาน

ระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้น เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน MOIT ทราบด้วย 
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   2. มีการเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน  
อย่างเป็นระบบ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการ 
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เมื่อมีการร้องขอ ประกอบด้วย  
    (1) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 
    (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง  
    (3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง  
    (4) วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
    ด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีของหน่วยงาน 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
    - งบลงทุน ทุกไตรมาส 
    - งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 
    ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องสามารถสอบทานกลับได ้ 
เพื่อตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน 
   3. มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่บัญญัติว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาในงานนั้น 
    3.1 หน่วยงานใช้หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 3001 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน 
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท  
และวงเงินเกิน 100,000 บาท 
    3.2 มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท  
   4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการโดยอนุญาตให้น าข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 4 
หน่วยงาน ต้องด าเนินการทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 3. ดังนี้ 
 
ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันท าการ 
 ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องค าอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ท าการ
 ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
3. มีแผนการจดัซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดขุองหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบด าเนินการ และงบลงทุน) 
4. มีค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  
5. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

40 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากหน่วยงานมีทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงาน  

ทั้งงบด าเนินงาน หรืองบลงทุน ขอให้หน่วยงานท าการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการจัดหาพัสดุที่ ได้ทบทวน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุกครั้งที่ มีการทบทวน  

และด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้น 
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ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา 
 ที่ก าหนด  
 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส  
 2.2 งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
2. มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อก าหนด  
    2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส  
    2.2 งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
     

40 

หมายเหตุ  ด าเนินการตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
 หรือคู่สัญญา 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหนว่ยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560  
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสด ุ 
จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

20 
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MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
รายเดือน ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีรายละเอียดดังนี ้
 1. หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี ้
  ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1  เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 
  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1  เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565 
  ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1  เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 
  ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1  เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 
หมายเหตุ 

 ในทุกไตรมาสตัดรายงานแบบ สขร.1 วันที่ส่งประเมิน และหน่วยงานน าแบบ สขร. 1 

ท่ีด าเนินการต่อเนื่องเสร็จสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง 

 
  แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงาน
ภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี 
เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัด  เนื้อหา
ประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง  
(5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
  ราคากลาง ในแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เป็นไป
ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 
บัญญัติให้ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 
และการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0505.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
 2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน  
ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร. 1) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 5 

ไตรมาสที ่1 
องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
2. มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 
   เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

100 

หมายเหตุ หน่วยงานวาง link จ านวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) 
ไตรมาสที่ 2 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
2. มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 
   เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

100 

หมายเหตุ หน่วยงานวาง link จ านวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) 
ไตรมาสที่ 3 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
2. มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 
   เดือนเมษายน 2565-เดือนมิถุนายน 2565 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

100 

หมายเหตุ หน่วยงานวาง link จ านวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) 
ไตรมาสที่ 4 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรบัทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
2. มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 
   เดือนกรกฎาคม 2565-เดอืนกันยายน 2565 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

100 

หมายเหตุ หน่วยงานวาง link จ านวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) 
ข้อสังเกต ในทุกไตรมาสตัดรายงานแบบ สขร.1 วันที่ส่งประเมิน และหน่วยงานน าแบบ สขร. 1  
 ทีด่ าเนินการต่อเนื่องเสร็จสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง 
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ตัวชีว้ัดที ่3 การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 
 ตัวชี้วัดน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยผู้บริหาร 
จะต้องแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใส เนื่องจากในทางการบริหารถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด 
ต่อประสิทธิภาพหรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนในหน่วยงานถือเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ 
ต่อการจัดบริการสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ความส าเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ซึ่งหลักการที่จะได้คนดี คนเก่ง มาอยู่ในระบบราชการได้นั้น 
จ าเป็นต้องยึดหลักการส าคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย 
 1. หลักคุณธรรม (Merit-based) 
 2. หลักสมรรถนะ (Competency-based) 
 3. หลักผลงาน (Performance-based) 
 4. หลักการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) 
 5. หลักคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work life) 
โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวให้น้อยที่สุด และมีการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เกดิการรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได ้
 
 

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล 

 
 ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม ลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
หรืออาจสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 6 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล 
 1.1 มีบันทึกขอ้ความลงนามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลของผู้บรหิารสูงสุด 
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตน าเผยแพร ่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 1.2 มนีโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1)  
 1.3 มแีบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   

50 

2. แผนการบรหิารทรพัยากรบคุคลของหน่วยงาน 
  2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบคุคลของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(แนบตามข้อ 2.1) 
  2.3 มแีบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   

50 
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MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาบุคลากร 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าทีผู่้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า มีรายละเอียดดังนี ้
 1. มีลักษณะเป็นค าสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด  
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
   โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ใช้ค าสั่งหรือประกาศอย่างเป็นทางการของจังหวัด 
 2. ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่ถึงเกณฑ์ โดยก าหนดให้มีระบบการรายงานหรือการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้มีเกณฑ์ 
การประเมินต่ า (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง) ต้องมีการประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนการประเมินต่ า
ทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี ้
   2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
   2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ ์
   2.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าต่อผู้บังคับบัญชา 
   2.4 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 3. หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังรายใด 
ไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังคงมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  วิธีการ ว่าด้วยการสั่งให้ 
ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้าง 
เนื่องจากมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าระดับที่ก าหนด แล้วแต่ประเภทของบุคลากร 
อย่างเคร่งครัด ดังนี ้
  3.1  ข้าราชการ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 
110 (5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1012/ว 10 ลงวันที่  
24 มีนาคม 2552 
  3.2 ลูกจ้างประจ า ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
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  3.3 พนักงานราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2554 
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 
  3.4 ลูกจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558  
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 
  3.5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพือ่เพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
 
หมายเหตุ 
   หน่วยงานอาจมีการทบทวนค าสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 หรือใช้ค าสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 4. มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5. มีหนังสือแจ้งเวียนท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ทั ้งนี ้ หล ัก เกณฑ ์และแนวทางการปฏ ิบ ัต ิส าหร ับผู ้ม ีผลส ัมฤทธิ ์การปฏ ิบ ัต ิงานต่ ากว ่า  
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ไม่ใช้บังคับ 
แก่เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 1. ข้าราชการที่อยู่ ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
 2. ข้าราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ 
ที่จะท าการประเมิน ไม่ครบ 6 เดือน 
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กรณีหน่วยงานใช้ค าสั่งเดิม ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนนิการกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงานต่ า (แนบตามขอ้ 1.) 
3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
5. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 

 
 
กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ 
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุด
ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. มีค าสั่ง หรอืประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ 
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า (แนบตามข้อ 1.)  
3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงานต่ า ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถงึข้อ 2.4) 
4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทัง้องค์กรของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
6. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 
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MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก  
ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น  และดีมาก 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 
(6) ที่ระบุ “ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย 
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับส่วนราชการ
ที่มีการก าหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า  5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศ 
รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป” นอกจากนี้ ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
ประเภทบุคลากร 5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. แสดงหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่ค านึงถึง 
ค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน ใน 2 ไตรมาส ดังนี้ 
 
   ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ  
    รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
 
   ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ  
    รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 8 

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏบิัติราชการประจ าปีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตน าเผยแพร ่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน  
ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
ลูกจา้งชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  
   รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 

 
 
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ลูกจ้าง
ชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มกีารขออนญุาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน  
ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว 
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  
   รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
4. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 
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MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ 
การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. หลักฐานการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ 
(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) 
 2. รายชื่อผู้ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
  กรณีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะต้องน าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมด้วย 
 3. รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้าง 
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
 4. ภาพกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน  ในรูปแบบการอบรม
ปกต ิ(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) 
 5. ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการอบรม และสั่งการให้น ารายละเอียดตามข้อ 1. ถึงข้อ 4.  
   5.1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต ์ 
   5.2 กรณีสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นเพิ่มเติม อนุโลมไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ์ 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 9 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  
ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์  
(On air) มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
   1.2 โครงการ 
2. มีรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ 
การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินยั รวมทั้งการป้องกันมิให้ 
กระท าผิดวินัย 
3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน 
4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
5. มีภาพกิจกรรมทีร่ะบุวัน เวลา สถานที่จัดกจิกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ  
(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) 
6. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 

 
หมายเหตุ 
1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะต้องน าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมด้วย 
2. กรณีสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น Facebook Instagram Twitter เป็นต้น อนุโลม 
ไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
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ตัวชีวั้ดที ่4  การส่งเสริมความโปร่งใส 
 
  ตัวชี้วัดน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประเด็น 
  1. การจัดการเรื่องร้องเรียน  

  2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
1. การจัดการเรือ่งร้องเรียน 

 หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้อง 
มีกระบวนการจัดการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม จ าแนกเป็น 
 1. กระบวนการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
 2. กระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
กระบวนการดังข้างต้น ถือเป็นระบบที่ส าคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการ 
หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จะส่งผล 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใด 
รายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใส 
ให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสะท้อน 
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  หมายถึง 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้ เสีย 
ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติการ ฯ เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น  
และได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติการ ฯ เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของปีงบประมาณที่ผ่านมา  
แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 38 และมาตรา 41 โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการตอบสนอง  
และแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน ทั้งนี้ จะแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบได้นั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 คือ ระบุชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน อนึ่ง ในปัจจุบันจะพบการด าเนินการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ดังนั้น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถยืนยันที่อยู่ของผู้ร้องเรียนได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน  
และรอบ 12 เดือน 
   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565) 
   หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จ านวน 1 ชุด  
 
   รอบ 12 เดือน (1 เดือนเมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565) 
   หลักฐานการรายงานผล ฯ ใหผู้้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จ านวน 1 ชุด 
      
 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน  หมายถึง สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ภายในห้วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประกอบด้วย 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 2. สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 2. สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณทีี่หน่วยงาน 

1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือ 

2. ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง  

 หน่วยงาน ต้องจัดท ารายงานสรุปผลว่า หน่วยงานไม่มีเร่ืองร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง และเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ เพ่ือให้สังคม 

ได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใส และมีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างเป็นรูปธรรม 
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MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 1. หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ในลักษณะ 
   1.1 คู่มือปฏิบัติการการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน  
   1.2 คู่มือปฏิบัติการการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    ซึ่งคู่มือปฏิบัติการ ฯ ทั้ง 2 คู่มือ ต้องมีรายละเอียดดังนี ้
    (1) ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
    (2) ส่วนงานที่รับผิดชอบ  
    (3) ระยะเวลาการด าเนินการ 
    (4) การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  
    (5) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
    (6) ช่องทางการร้องเรียน 
 2. หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานก าหนด 
ตามความเหมาะสม 
 
 
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 10 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีคูม่ือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้มูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. มีคูม่ือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. มีหลักฐานทีแ่สดงถึงช่องทางการร้องเรยีน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท ์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผา่นระบบไปรษณีย ์ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ  
ที่หน่วยงานก าหนดตามความเหมาะสม 
4. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

100 
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MOIT 11 หน่วยงานมกีารตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
   1. หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน ภายในห้วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รอบการประเมิน คือ  
    รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565) 
    หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จ านวน 1 ชุด  
    รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565) 
    หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จ านวน 1 ชุด 
   2. หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา จ านวน 2 รอบ
การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
  (1) สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน 
  (2) สรุปผลการด าเนินงานเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565) 
  (1) สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ภายในหน่วยงาน 
  (2) สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
หน่วยงาน ต้องจัดท ารายงานสรุปผลว่า หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ หรือมีเพียงกรณีใด 
กรณีหนึ่ง 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 11 

ไตรมาสที่ 2 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด  
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 
2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ  มกีารขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ทีม่ีการวิเคราะห์ปัญหา / 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  (แนบตามข้อ 2.)  
    รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 
    3.1 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 
    3.2 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

100 

 
ไตรมาสที่ 4 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด  
 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 
2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ  มกีารขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ทีม่ีการวิเคราะห์ปัญหา / 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  (แนบตามข้อ 2.)  
    รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565) 
    3.1 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 
    3.2 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

100 
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2. การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

    หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน / กระบวนการ
ต่าง ๆ ที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจาก  
    1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน  
    2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    3. กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
    4. กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  
    1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัตริาชการตามภารกิจของหน่วยงาน  
    2. ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
  3. หน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
   หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาส 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2565 
    1. หลักฐานโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565   
    2. หลักฐานโครงการ / กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ (1) กระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการวางแผน (2) กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (3) กระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ และ (4) กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  
    3. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมตามกระบวนการในข้อ  2. โดยจะต้องระบุ รายละเอียด 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย มีรายละเอียด ดังนี ้ 
     3.1 รายงานการประชุม / สัมมนา ตามโครงการ / กิจกรรม มีการเสนอรายงานดังกล่าว 
ต่อผู้บริหาร 
     3.2 รายงานการประชุม / สัมมนา มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้อง 
แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน 
     3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 4. ภาพกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน 

 5. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้น ารายละเอียดการด าเนินงานไปเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 12 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565 
 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 1.2 โครงการ / กิจกรรม 
2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงช่ือผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ทีผู่้บริหาร
รับทราบ 
 (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม 
การประชุมชัดเจน) 
3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงช่ือผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาร่วมด าเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ทีผู่้บริหารรับทราบ 
 (มีการแสดงชือ่ของผู้จดบนัทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม 
การประชุมชัดเจน) 
4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก  
ที่ผู้บริหารรับทราบ 
5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกจิกรรมที่ชัดเจน 
6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) 
7. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

100 
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ตัวชีวั้ดที ่5 การรับสินบน 
 ตัวชี้วัดน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการ
และวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 สินบน (Bride) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดอันอาจค านวณ เป็น เงิน ได้  
ที่ให้แก่บุคคล เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นให้กระท าการ หรือประวิงเวลาการกระท าอันมิชอบด้วยหนา้ที ่ 
 - ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได ้เช่น เงิน บ้าน รถยนต ์
 - ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ หมายความรวมถึง  
  1. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
  2. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
  3. การเข้าค้ าประกันโดยไม่คดิค่าธรรมเนียม 
  4. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
  5. การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด 
  6. การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด 
  7. การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือคิดค่าเช่า 
หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  8. การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติ 
ทางการค้า 
  9. การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้แก่บุคคลอื่น 
โดยปกติทางการค้า 
  10. การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  11. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย 
น้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  12. การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย 
หรือบัญชีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า  
  13. การให้รางวลั 
  14. การช าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
  15. การอื่นใดซึ่งเป็นการกระท า ที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้  
หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี ้ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
 
 
ทีม่า : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

 ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
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MOIT 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  
ประเด็น 
 1. มาตรการป้ อ งกั นการรับสินบนการให้ และรับของขวัญ แก่ ข้ าราชการชั้ น ผู้ ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
 2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. มาตรการปอ้งกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
 4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่
กฎหมายก าหนด 
 5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ
ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ  
 
มีรายละเอียดดังนี ้
 1. มีลักษณะเป็นค าสั่ ง หรือประกาศ หรือข้อสั่ งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ  
 2. มีกรอบแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น
ข้อ 1. ถึงข้อ 6. 
 3. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการและอนุมัติให้ 
   4.1 น ามาตรการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบอย่างเป็น
รูปธรรม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ที่มีกลไกการก ากับติดตาม ตามที่หน่วยงานก าหนด ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   4.2 น ารายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง  ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 13 

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที ่3 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามค าสัง่ ประกาศ หรอืข้อสั่งการ และมกีารขออนุญาต 
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. มีค าสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรปูแบบ 
ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม ประเดน็ข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานก าหนด  
ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม 
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  

100 

หมายเหตุ  
1. ต้องมีมาตรการการป้องกันการรับสินบนทกุรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ครบทุกข้อ 
2. กรณีที่หน่วยงาน ไม่มีการด าเนินการตามข้อ 6. ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน MOIT  ทราบ  
 จึงพิจารณาให้คะแนน 
 
 
ไตรมาสที่ 4  

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรปุผลการก ากบัติดตาม ประกาศมาตรการ 
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามขอ้มูลประกอบข้อค าถาม ประเด็นข้อ 1.  
ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานก าหนด 
2. มีรายงานสรุปผลการก ากบัติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 
ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.) 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  

100 

หมายเหตุ  
1. ต้องมีมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ครบทุกข้อ 
2. กรณีที่หน่วยงาน ไม่มีการด าเนินการตามข้อ 6. ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน MOIT  ทราบ  
 จึงพิจารณาให้คะแนน 
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MOIT 14 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน 
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 
ในกระบวนการเบิ กจ่ ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ  ตามมติคณ ะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 หน่วยงานด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2564  
ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประกาศ ฯ 
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปโดยประกาศ ฯ ดังกล่าว ที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้องด าเนินการ 
 (1)  จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายในหกสิบวัน
นับต้ังแต่วันที่ประกาศ ฯ มีผลบังคับใช ้(ครบหกสิบวัน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
 (2)  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรม 
ฉบับนี ้
 (3)  น าเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุกจิตส านึก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว  
กับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม 
 
มีรายละเอียดดังนี ้
 1. มีลักษณะเป็นค าสั่ ง หรือประกาศ หรือข้อสั่ งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน  
   ทั้งนี้ อนุโลมให้กรณีหน่วยงานประกาศ ภายหลังหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ (ครบหกสิบวัน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
 2. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์
จริยธรรมของหน่วยงาน  
   ทั้งนี้ อนุโลมให้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริต  
 3. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร เป็นระบบและต่อเนื่อง  
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 4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการและอนุมัติให้ 
   4.1 น าค าสั่ง หรือประกาศของหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   4.2 น ารายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง  ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 14 

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที ่3 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามค าสัง่ หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาต 
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. มีค าสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัต ิฯ มีการก าหนดกลไกการก ากับ
ติดตาม ตามที่หน่วยงานก าหนด 
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
4.  มีประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จดักิจกรรมที่ชัดเจน 
6. มีแบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  

100 

 

ไตรมาสที่ 4  

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม ค าสั่ง หรือประกาศ เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัต ิฯ ตามที่หน่วยงานก าหนด 
2.  มีรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม / ค าสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัต ิ
ฯ ตามที่หน่วยงานก าหนด (แนบข้อ 1.) 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

100 
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ตัวชีวั้ดที ่6 การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 
 
   ตั วชี้ วั ด น้ี มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อป ระ เมิ นการเผยแ พร่ข้ อมู ลที่ เป็ นปั จจุ บั นบน เว็บ ไซต์ 
ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการน าทรัพย์สิน 
ของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม 
โดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่ ง 
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ 
ของหน่วยงานของรัฐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ที่ระบุว่า การให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระท ามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการยืมพัสด ุดังนี ้
   ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่ งมิ ใช่ เพื่ อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระท ามิได ้
   ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    (1)  การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
     ผู้ให้ยืม 
    (2)  การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ
     จากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่ งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ 
     ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 
หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่ างเดียวกัน 
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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 (1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
  ก าหนด 
 (2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
  หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
  (3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระท าได้เฉพาะ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน 
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ 
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 ข้อ 211 เมื่ อครบก าหนดยืม ให้ผู้ ให้ยืมหรือผู้ รับหน้าที่ แทนมีหน้าที่ ติดตามทวงพัสดุ 
ที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
 
 
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  

และมขีั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
  หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึง 
  1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  2. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย (1) การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงาน 
ของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  และการยืมไปใช้นอกสถานที่ 
ของหน่วยงานของรัฐ และ (2) การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
 
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายใน
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการ 
ยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจน 
มีกลไกการก ากับติดตาม 
  2. มีแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้น เปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภท
ใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการก ากับติดตาม 
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  3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าแนวปฏิบัติ  ฯ ตามข้อ 1. และข้อ 2. และแบบฟอร์ม 
การยืมพัสดุทั้ง 2 ประเภท แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานย่อย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 4. น าแนวทางปฏิบัติ ฯ ตามข้อ 1. และข้อ 2. และแบบฟอร์มการยืมพัสดุทั้ง 2 ประเภท 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 15 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที ่
ของหน่วยงานของรัฐ ที่มผีังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดปุระเภทใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการก ากับ
ติดตาม 
3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดปุระเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอรม์
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการก ากับติดตาม 
4. หนังสือแจง้เวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

100 
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ตัวชีวั้ดที ่7 การด าเนินงานเพ่ือปอ้งกันการทุจริต 
 
 ตัวชี้วัดน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่า 
จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงาน
ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่ อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐาน 
การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข บริบทของหน่วยงาน และบริบทของสังคมไทย 
รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบ ส าหรับการพัฒนาคนนั้น  
เริ่มพื้นฐานจากจิตใจ จิตส านึกเป็นส าคัญ ท าให้สังคมกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรม
สุจริตในองค์กร ปรับฐานความคิดและหล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยม 
ของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐ และการพัฒนาระบบ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา  
และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  
 1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามกรอบการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ. 2565  
มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย 
การทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ให้ ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30 กันยายน 2565 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลา 
การใช้แผนแม่บท ฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 756 ลงวันที่  
8 ตุลาคม 2564 
 โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น 
ตามแนวทางที่ก าหนดใน 2 แนวทาง ดังนี ้
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 แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 แนวทางนี้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
การไม่ให้ไม่รับสินบน มีความละอายต่อการกระท าความผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต รวมทั้ง 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หากเป็น 
การฝึกอบรมหรือให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ ไปด าเนินการ  
 1.1 ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การปลูกฝัง  
วิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม STRONG Model จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต หรือองค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยจะต้องมีการสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อขยายผลในเรื่องดังกล่าว  
ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ในชุมชนต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ 
 1.2 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 แนวทางนี้มุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต และให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหา  
เพื่อลดจ านวนคดีการทุจริต มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริต  
และเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงป้องปราม ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ ส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ ผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้  
 1. ผ่านการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  โดยน ามาตรการป้องกันการทุจริต 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส าคัญส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ  
 2 . ผ่านมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  12 กันยายน 2560 หน่วยงานหลักที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการขับคลื่อนให้สถานพยาบาลของรัฐทุกสังกัดรวมถึง
สถานพยาบาลเอกชนให้น าหลักเกณฑ์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ที่เป็นมาตรฐานกลางไปใช้บังคับ 
อย่างเป็นรูปธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยาเพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในของ
สถานพยาบาล  
 3. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
 4. มาตรการการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ การให้หรือการรับของขวัญ  
 5. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
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  ตัวชี้วัด 
  แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานขบัเคลื่อน 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ 92 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน 1,854 หน่วยงาน 
 

 
 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564  
 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี ้
  2.1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 
  2.2 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 
 
 สามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่รหัสคิวอาร ์(QR Code) 
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 2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน ตามกรอบการขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลชุมชน โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่ เป็นไป 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายกรอบการใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ภายใต้คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์คือเมื่อมีความขัดแย้ง 
เชิงคุณธรรม (ขัดแย้งในความดี) ให้ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมสูงสุด 
 ตามหลักการ   
 (1) ระเบิดจากข้างใน  
 (2) ท าแบบองค์รวม  
 (3) ท าตามหลักความจริง  
 (4) การมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / 
  โรงเรียน-ส่วนราชการ)   
 (5) ท าความดีเพื่อความด ี 
 (6) ขยายเครือข่าย  
 พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามขั้นตอน ดังนี้  
 (1) ท าให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน  
 (2) ค้นหาความจริงขององค์กร  
 (3) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
 (4) ก าหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน  
 (5) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต  
 (6) ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้  
 (7) สรา้งกิจกรรมชื่นชมยกย่อง  
 (8) สร้างเครือข่ายคุณธรรม  
 (9) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ  
ตลอดจนน าแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ)  
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในคราวประชุมเมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2562 ไปใช้ในการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม เพื่อน าสู่ 
การเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน” ก าหนดระยะเวลาการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การรายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ฯ ดังนี ้
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 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการ ฯ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ และติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี ้
  2.1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 
  2.2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
 
 สามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอน แบบฟอร์ม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
ได้จากคู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
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MOIT 16 หน่วยงานมแีผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ในเดือน
พฤศจิกายน 2564  
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบ 
และลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการ ฯ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) จัดส่ง
แผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 
 3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น า  
   3.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
   ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแล้ว ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 16 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
แผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ 
และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีผ่่านความเหน็ชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

50 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ 
และลงนามในแผน ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

50 
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MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการก ากบัติดตามการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม ประจ าปขีองหน่วยงาน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1.1 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน 
   1.2 ผู้บังคับบัญชา ต้องรับทราบ ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
สั่งการอนุญาตให้น าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
   1.3 มีเนื้อหาที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
    รอบ 6 เดือน   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565  
    รอบ 12 เดือน  วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 2. ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด าเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ฯ 
   - แบบฟอร์มที่  2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
    รอบ 6 เดือน  ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 
    รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
   เป็นไปตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดส่งตามปฏิทินที่ก าหนดในคู่มือ ฯ 
ทุกประการ  
 3. ผู้บังคับบัญชา รับทราบผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. สั่งการ 
ให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 17 

ไตรมาสที่ 2 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
การก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

50 

การก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตน าเผยแพร ่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. . รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

50 
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ไตรมาสที่ 4 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
การก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. มีรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

50 

การก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. . มีรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2565  
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

50 

 
หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 

1. ปกหน้า 

2. ค าน า 

3. สารบัญ 

4. บทที่ 1–3 (แล้วแต่กรณี) 

5. ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี) 

6. บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี) 

7. ปกหลัง 
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ตัวชีวั้ดที ่8  การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 ตัวชี้วัดน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เปิดเผยการด าเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ การรายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และการให้องค์ความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก  
และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได ้
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่ เอื้อผลประโยชน์ 
ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท า 
ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัด 
อยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ 
ของตั วเงินหรือทรัพย์สินด้ วย ทั้ งนี้  John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้ จ าแนกรูปแบบ 
ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดเพิ่มอีก 3 รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 รูปแบบที่ 9 และรูปแบบอื่น ๆ) รวมทั้งสิ้น 10 รูปแบบ ได้แก ่
  1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
  2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
  3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์
จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
  4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
  5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
  6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
  8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
  9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น  
  10. รูปแบบอื่น ๆ 
 
 
 
 



78 
 

MOPH ITA 2022 : More open, to more transparent 

  

 ด้วยการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงาน ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต และแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม มีการปลูกฝัง สั่งสอน  
หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องวางน้ าหนักไปที่การแก้ไข
ปัญหาความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคล
สาธารณะ” หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital 
Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” 
มาขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลา 
ทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ฝงั Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวมให้เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG จนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติประจ า เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
(Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไป
ถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
จะส่งผลเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิด 
เป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน 
 หน่วยงานต้องมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต และแยกแยะเรือ่งส่วนตัวกับส่วนรวม มีรายละเอียด ดังนี ้
 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”  
ประกอบด้วย  
 S (Sufficiency) ความพอเพียง  
 T (Transparency) ความโปร่งใส  
 R (Realise) ความตื่นรู้  
 O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า  

 N (Knowledge) ความรู้  
 G (Generosity) ความเอื้ออาทร 
 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล ความสมดุล 
การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย มีดังนี ้
 S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ 
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ  
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 T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย  
 R - Realise ตื่นรู้  คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง  
จะสอดคล้องกับ  
 O - Onward มุ่ งไปข้ างหน้ า คือ การให้ผู้ อื่ นเปลี่ ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ ถูกต้อง  
คือ การต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น  
 N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่  เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  
 G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุ 
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอื้ออาทรในนิยามนั้น  
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน  
 
 ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ  
  มื อขวาที่ ก าแน่ น  แสดงถึ งการยึ ดมั่ นค่ านิ ยม  ความพอเพี ยง (S : sufficiency) 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T : transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได ้
  ก ามื อแนบอกข้ างซ้ ายตรงหั วใจ  แสดงถึ งการมี ใจตื่ นรู้  (R : realise) ต่อปัญหา 
การทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ 
แสวงหาพัฒนาความรู้ (N : knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร (G : generosity)  
ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย  
  มือก าแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต 
ความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 
สามารถเรียกดูหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 

ได้ที่ลิงก์ย่อ https://bit.ly/3j6zftg  

 

หรอืรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 
 
 
 
 
 
 



80 
 

MOPH ITA 2022 : More open, to more transparent 

  

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. หลักฐานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ที่ชัดเจน 
 2. หลักฐานรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน  
   3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 18 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน  
2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน  
3. มีรายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชนท์ับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน 
4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
5. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 

 

หน่วยงานต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 

1. ปกหน้า 

2. ค าน า 

3. สารบัญ 

4. บทที่ 1–3 (แล้วแต่กรณี) และแนบแบบรายงานการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (หน้า 81) 

5. ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี) 

6. บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี) 

7. ปกหลัง 
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แบบรายงานการประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน ................................................... 
 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

............................................................................................................. 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)  
 
 

มาตรการ / กจิกรรม / แนวทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(อธบิายเหตุการณ์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)  
 

มาตรการ / กจิกรรม / แนวทาง 
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MOIT 19 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ MOIT 18 มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. มีลักษณะเป็นค าสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 
 3. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 4. มีการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” เพื่อเป็นกลไกหลัก 
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 5. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น า ข้อ 2 ข้อ 3. และข้อ 4. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 19 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงาน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามค าสัง่ / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมกีารขออนุญาต 
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน ์
ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
4. มีบันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
5. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

60 

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” 
1. มีแนวทางการด าเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... 
2. มีรายช่ือสมาชิกของชมรม STRONG ... 
3. มีกิจกรรมการด าเนินงานของชมรม STRONG ... 
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

40 
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MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใด (MOPH Solicit 
Report System : MSRS) ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ MSRS 
   รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 
 2. รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ MSRS 
   รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 3. Print รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่หน่วยงานด าเนินการ
รายงาน จากระบบ MSRS น าขึ้นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (ตามตัวอย่าง 
หน้า 84) 
 5. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น ารายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 20 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด และมกีารขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ที่ไดจ้ากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) 
3. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

100 

 

ดูตัวอย่างการ Print screen รายงาน ฯ ที่ได้จากระบบ MSRS ในหน้า 84 

  ด้วยการ 
  1. กดค าว่า “พิมพ์” (Print) → เลือกเครื่องพิมพ์ (ปลายทาง / Destination) เป็น “บันทึกเป็น 
PDF” (Save as PDF) → กดค าว่าบันทึก (Save) → เลือกต าแหน่งที่ต้องการบันทึกในคอมพิวเตอร ์
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 กดพิมพ์ 
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MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศกึษา 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักฐานการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน  
 2. รายชื่อผู้ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะต้องน าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมด้วย 
 3. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 4. ภาพกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน 

 5. ผู้บั งคับบัญชารับทราบผลการอบรม และสั่งการให้น ารายละเอียดตามข้อ 1. ถึงข้อ 4.  
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 21 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน  
 1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 1.2  โครงการ 
2. มีรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน 
3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บรหิารเพ่ือรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บคุลากร 
ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน  
5. มีภาพกิจกรรมทีร่ะบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

6. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 

หมายเหตุ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะต้องน าเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมด้วย 
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ตัวชีวั้ดที ่9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
 
 เป็นตัวชี้วัดที่ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อประเมิ นการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรม
สากล โดยมุ่งเน้นข้อ 1. ถึงข้อ 2. 
 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ด้วยการแสดงถึงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ 
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. หน่วยงานต้องมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และมีแนวปฏิบัติ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ รวมถึง 
ฉบับปัจจุบันปีพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภาพ  
และความเสมอภาคของประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด  เพศ หรือศาสนาใดย่อมได้รับความคุ้มครอง 
โดยเสมอกัน นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women–CEDAW) ส่งผลให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิสตรี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ โดยมุ่งให้เกิด 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย ห้ามไม่ให้กระท าการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ 
รวมถึงเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้มีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องต้องน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
21 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างาน ตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่น 
ของประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยก าหนดการห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ อันหมายถึงการกระท า หรือไม่กระท าการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิ 
ประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย 
หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
    ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ได้แก่ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 397 ก าหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากกระท าในสาธารณสถาน ต่อหน้าธารก านัล หรือส่อไป 
ในทางล่วงเกินทางเพศ รวมทั้งหากกระท าโดยผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และในส่วนของข้าราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศ พ.ศ. 2553 ก าหนดการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้ ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้าราชการ
พลเรือน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
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MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

 
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ต่อสาธารณชน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน  
อย่างมีธรรมาภิบาล เนื้อหาประกอบด้วย  
   1.1 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
   1.2 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน 
 2. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 
ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565) 
 3. ภาพถ่ายกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
 4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการอนุมัติให้น าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  
 

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 22 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร ่
ในช่องทางอ่ืน 
2. มีประกาศเจตจ านงสจุริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเดน็ 
ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2  
3. มีกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
ด าเนนิการตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที ่2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  
ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565) 
4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ทีร่ะบุวัน เวลา สถานที่จดักิจกรรมที่ชัดเจน 
5.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

100 

หมายเหต ุ กิจกรรมการประกาศ ต้องด าเนนิการตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2  
   (ระยะเวลาตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565) 
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MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรขีองผู้ปฏิบัติงาน  
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 
ข้อมูลประกอบค าถาม 
  หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล 
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
ทางเพศในการท างาน  
  1. มีประกาศเจตนารมณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล  
และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกัน 
อย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระท าการใดที่ เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ดังนี ้
   1.1 กรณีผู้บริหารคนเดิม อนุโลมให้ใช้ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ฉบับเดิม  
   1.2 กรณีเปลี่ยนผู้บริหาร ให้ทบทวนประกาศเจตนารมณ์ ฯ ฉบับใหม ่
 2. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างาน ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 มีนาคม 2565)  
 3. มีหลักฐานเป็นคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานของหน่วยงาน 
  4. มีหลักฐานการแจ้งเวียน  
  5. มีรายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่  4 ผ่านระบบ  
Google Form ด้วยการ  
   5.1 Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่าง) 
   5.2 น า URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 
  6. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าหลักฐานเจตนารมณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามข้อ 2. ถึงข้อ 5. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 23 

ไตรมาสที่ 2  

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปญัหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ด าเนนิการตั้งแตไ่ตรมาสที่ 1  
ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) 
2. มีประกาศเจตนารมณก์ารป้องกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างาน ข้อมูลประกอบค าถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงาน 
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปญัหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 
 

100 

 

ไตรมาสที่ 4 

องค์ประกอบดา้นหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน คะแนน 
1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน  
ตามแบบรายงานที่ก าหนดด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นในไตรมาสที ่4 ผ่านระบบ Google Form 
และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91) แนบตามข้อ 1. 
3. น า URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 
4. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

100 

 

ดูตัวอย่างการ Print Screen หน้าจอผ่านระบบ Google Form  

- รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 
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รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ท างานของ ............................................................... (หน่วยงาน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ่มกดส่ง 

หน้าสุดท้ายเป้นการยืนยันว่าส่งรายงาน
แล้ว 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงาน 
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4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที ่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ค านยิาม  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity  
and Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็นไปภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น 
โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญ 
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานในสังกัดส านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค มุ่งเนน้การประเมินตนเอง (Self-
Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการในทุกมิติของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร 
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญแปลงสูค่ าถามที่ใช้ในการประเมิน 
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยประเมินระดับ 
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชน
สามารถเข้าถึงขอ้มูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment System) ทุกไตรมาส ตามที่ปฏิทินก าหนด 
จ าแนกเป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการจัดหาพสัดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัด
การส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวช้ีวัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(7) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต และ (8) ตวัช้ีวัดการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 
 

วัตถุประสงค์   1.2.1 เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะของหน่วยงานในด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 
 1.2.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และให้การบริหารราชการ 
ของหน่วยงานเป้าหมายสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมภิาค 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.2.3 เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการน ามาตรการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ มาบังคับใช้และปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 



ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,854 แห่ง จ าแนกเป็น 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน  
2. โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 116 แห่ง 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 หน่วยงาน 
4. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 784 แห่ง 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล 1. จัดเก็บข้อมลูหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(MOPH Open Data integrity and Transparency Assessment : MOIT) ในระบบ MITAS 
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ทีเ่ชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. คะแนนการประเมินตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือน
ธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือน
มิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)  
ก าหนดระดับคะแนนในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ระดับขั้น 

ของความส าเร็จ  
(5 ระดับ) 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 87 ร้อยละ 92 

 
แหล่งข้อมูล 1. เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 

จ านวน 1,854 เว็บไซต ์
2. แบบวัดการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (MOPH Open Data integrity and Transparency 
Assessment : MOIT)  
3. ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 
(MOIT) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 (ใน 1 ปี) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,854 หน่วยงาน) 

สูตรค านวณตวัชี้วัด  A  100 /  B 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data integrity and Transparency 
Assessment : MOIT)  
1. ไตรมาสที ่1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี)  
2. ไตรมาสที ่2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี)  
3. ไตรมาสที ่3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายนของทุกปี)  
4. ไตรมาสที ่4 รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายนของทุกปี) 

ปี 2563: 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ระดับขั้นของความส าเร็จ  
(ระดับ 5) 

80 85 90 



 

ปี 2564: 

ปี 2565: 

ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ระดับขั้นของความส าเร็จ  
(ระดับ 5) 

82 87 92 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ระดับขั้นของความส าเร็จ  
(ระดับ 5) 

82 87 92 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ระดับขั้นของความส าเร็จ  
(ระดับ 5) 

82 87 92 

 

วิธีการประเมนิผล :  หน่วยงานจ านวน 1,854 หนว่ยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประเมินตนเองในรอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ดงันี ้
 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) 
Small Success : ประเมนิตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ ข้อ MOIT 1–MOIT 5 
ค่าเป้าหมายคอื ระดับ 5 วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดงันี ้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 ข้อ 

(MOIT) 
2 ข้อ 

(MOIT) 
3 ข้อ 

(MOIT) 
4 ข้อ 

(MOIT) 
5 ข้อ 

(MOIT) 
 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 หลักฐาน URL ประกอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูล
จ านวน 1 ข้อ (ของ MOIT1-MOIT5) 

2 หลักฐาน URL ประกอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูล
จ านวน 2 ข้อ (ของ MOIT1-MOIT5) 

3 หลักฐาน URL ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 3 ข้อ (ของ MOIT1-MOIT5) 

4 หลักฐาน URL ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 4 ข้อ (ของ OMIT1-MOIT5) 



5 หลักฐาน URL ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 5 ข้อ (ของ MOIT1-MOIT5) 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) 
ประเมนิตนเองตามแบบหลักฐานเชงิประจักษ์ทุกข้อ (MOIT 1-MOIT 23) 
ค่าเป้าหมายคอื ระดับ 3 ร้อยละ 82 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92 

 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป)ี 
ประเมนิตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะทุกข้อ (MOIT 1-MOIT 23) 
ค่าเป้าหมายคอื ระดับ 4 ร้อยละ 87 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92 

 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกป)ี 
ประเมนิตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะทุกข้อ (MOIT 1-MOIT 23) 
ค่าเป้าหมายคอื ระดับ 5 ร้อยละ 92 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92  

เอกสารสนับสนุน :  1. แบบวัดการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (MOPH Open Data integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาจากส านักงาน ป.ป.ช.  
2. ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

ITA 

ร้อยละ 96.86 
ผ่าน  

1,792
หน่วยงาน 
(1,850 

หน่วยงาน) 

94.38 
ผ่าน 

1,746 
หน่วยงาน 
(1,850 

หน่วยงาน) 

84.14 
ผ่าน 

1,560 
หน่วยงาน 
(1,854 

หน่วยงาน) 
 



ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์: 0 2590 1866  โทรศัพทม์ือถือ : 08 1931 5388 
โทรสาร : 02 590 1330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
สถานทีท่ างาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท ์: 0 2590 1330  โทรศัพท์มือถือ : 08 9928 3357 
โทรสาร : 02 590 1330  E-mail : nanablogblog612@gmail.com 
สถานทีท่ างาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์: 0 2590 1866  โทรศัพทม์ือถือ : 08 1931 5388 
โทรสาร : 02 590 1330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
สถานทีท่ างาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท ์: 0 2590 1330  โทรศัพท์มือถือ : 08 9928 3357 
โทรสาร : 02 590 1330  E-mail : nanablogblog612@gmail.com 
สถานทีท่ างาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

การรายผลใน HealthKPI 
(โปรดระบุ) 

 หน่วยงานส่วนกลาง  
 
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อ-สกุลผู้รายงานผล 
นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท ์: 0 2590 1330  โทรศัพท์มือถือ : 08 9928 3357 
โทรสาร : 02 590 1330  E-mail : nanablogblog612@gmail.com 
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ขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา ๖ วรรคสี่ บัญญัติให
หนวยงานของรัฐอาจจัดทําขอกําหนดจริยธรรมเพ่ือใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้นเพ่ิมเติม 
จากประมวลจริยธรรมใหเหมาะสมกับภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของหนวยงานของรัฐนั้นดวยก็ได  

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีหลักในการใหบริการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขทุกดาน สอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม 
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพจึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงตองมีจิตสํานึกในหนาท่ี กระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชน
สวนรวมเปนท่ีตั้ง  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ. 2562 และขอ 12 แหงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทํา
ประมวลจริยธรรม ขอกําหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีความประพฤติดี สํานึกในหนาท่ี ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง  
เปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติ มีศักด์ิศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ขอกําหนดจริยธรรมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 2 เจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพึงปฏิบัติตน 
เพ่ือรักษาจริยธรรม ดังตอไปนี้  
   2.1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

171) มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 (๑) จงรักภักดีตอประเทศชาติ มีความภู มิใจในความเปนไทย รักษา

ผลประโยชนของชาติ และรักษาความลับเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
 (๒) มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
 (๓) นําหลักธรรมคําสอนตามศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ มาเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม  
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 

 (๔) สงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดและทํานุบํารุงศาสนา 
ใหมีความเจริญยั่งยืน 

(๕) แสดงออกถึง … 
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 (๕) แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 
 (๖)  สนับสนุนและมีสวนรวมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตาง ๆ 
2) ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ผูใดจะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยทางใด ๆ มิได  
3) เปนจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ โดยอุทิศตนกระทําการอันเปนประโยชน 

ตอสวนรวมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ 1 7พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว17ท่ีทรงสืบสาน รักษา ตอยอด 

4) เจาหนาท่ีของรัฐตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
อยางตรงไปตรงมา  

5) เจาหนาท่ีของรัฐตองยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
ของสังคมนําคําสอนทางศาสนาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ
ของตน และสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

2.2 ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 1) เจาหนาท่ีของรัฐตองมีจิตสํานึกท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได โดยตองวางตน ดังนี ้
  (1) มีความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรู สติปญญา

คุณธรรม เปนภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต 
  (2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทาง

ราชการมากกวาประโยชนสวนตน 
  (3) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหแก 

ทางราชการจนงานสําเร็จถูกตองตามมาตรฐานของงาน 
  (4) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง 

และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
  (5) ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง

หนาท่ีของตน หรือของขาราชการอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ  
  (6) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ 

เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี  

  (7) รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนพรอมท่ีจะรับ 
การตรวจสอบและรับผิดในผลของการปฏิบัติงานเม่ือเกิดความบกพรองผิดพลาดข้ึน โดยตองรีบแกไขใหถูกตอง 
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

  (8) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยใหขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ  

  (9) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง
เพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป  

 

2) เจาหนาท่ี ... 
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 2) เจาหนาท่ีของรัฐตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือ

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว โดยตองวางตนดังนี ้
  (1) รับประโยชนจากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให 

ตามกฎหมายและระเบียบ 
  (2)  ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 
  (3)  ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง 

พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  
หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

  (4)  ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  

  (5)  ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  
ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 

  (6) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืน 
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตน  
หรือสวนกลุมอันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

2.3 กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  
 เจาหนาท่ีของรัฐตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัด กระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม

โดยตองวางตน ดังนี ้
 1) กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง  
 2) ไมอดทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  
 3) ไมตกอยู ใต อิทธิพล ไม ใช อิทธิพล และไม ใช อํานาจในทางท่ี ไม ถูกตอง  

ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดํารงชีวิตสวนตน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกรทุกรูปแบบ 
 4) มีสัจจะและไมสัญญาใด ๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนา

ของตนเอง 
 5 )  ปฏิบั ติหน า ที่ ร าชการด วยความถูกตอ งชอบธรรมตามกฎหมาย  

และตามทํานองคลองธรรม  
 6) ปฏิบัติตามคําสั่งบังคับบัญชาท่ีชอบดวยกฎหมายและกลาคัดคานหรือโตแยง

คําสั่งท่ีไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
 7) ยืนหยัดในการปฏิบั ติงานในหนาท่ีตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

ดวยความกลาหาญ 
 8) กลาแจงเหตุหรือรองเรียนในกรณีท่ีพบเห็นการกระทําผิดหรือการกระทํา 

ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 9) เปด เผยการทุจริต ท่ีพบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติ มิชอบ 

ตอผูบังคับบัญชา หรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยไมปลอยปละละเลย 
 

 
2.4 คิดถึงประโยชน ... 
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2.4 คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 เจาหนาท่ีของรัฐตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยตองวางตนดังนี ้
 1) มีความมุงม่ัน เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุข 

ของประชาชน 
 2) ไม เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับ 

ซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของ 
หรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือเปนการให 
ตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

 3) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคต ิ
    4) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญา 
ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 5) การดําเนินการใด ๆ ตองมีเหตุผล และใชความรูตามหลักวิชาการมาพิจารณา 
ใหเชื่อมโยงอยางรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 

 6) ปกปองผลประโยชนของชาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชน 
 7) การดําเนินการใด ๆ ตองมีเหตุผล และใชความรูตามหลักวิชาการ มาพิจารณา

ใหเชื่อมโยงอยางรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 
2.๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 เจาหนาท่ีของรัฐตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ

โดยเครงครัด โดยตองวางตนดังนี ้
 1) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ โดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพ่ือใหงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางแทจริง จนเต็มกําลังความสามารถ  
 2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกตอง และเปนธรรม 
 3) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความสุจริต

ประหยัด คุมคา และไมฟุมเฟอย 
 4) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพ 

และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
 5) ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑท่ีไมชอบธรรม 

ท่ีเปนอุปสรรคตอการบริการประชาชน 
 6) มุงพัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานท่ีดี โดยพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ให เปนผู มี ความรูความสามารถ มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค  และความชํานาญในการปฏิบั ติ งาน 
ใสใจความกาวหนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองคกรและวิชาชีพของตน เลือกใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยางเหมาะสม 
และเชื่อม่ันในระบบการทํางานเปนทีม 

 7) รับฟงความคิดเห็น พรอมท่ีจะตอบชี้แจง และอธิบายเหตุผลใหแกประชาชน 
ผูรวมงานและผูมีสวนเก่ียวของ 

 8) ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหภารกิจบรรลุผลและเปนประโยชน 
ตอสวนรวม 

2.6 ปฏิบัติหนาท่ี … 
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2.6 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 เจาหนา ที่ของรัฐตองปฏิบัติหนา ที่อยา ง เปนธรรมและไม เลือกปฏิบัติ 

โดยตองวางตน ดังนี ้
 1) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรมและเท่ียงธรรม  
 2) ปฏิบัติหนาท่ีโดยละเวนจากการใชอคติ ไดแก ความรัก ความโกรธ ความกลัว 

ความหลง มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
 3) วางตัวเปนกลางทางการเมือง 
 4) ปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวา

ท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
 5) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงผลกระทบ

ทางสังคม สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการ 
ใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย 

 6) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคล ผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึน 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการเลือก
ปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรมและเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 

 7) ใหความชวยเหลือประชาชนท่ีถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
โดยไมชักชา 

 8) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย  
หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา 

 9) ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณ 
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

 10) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 
17   11) 17ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทร และมีจิตบริการตอผูมารับบริการ
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็ว และถูกตอง โดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 

17 12) 17ไมกระทําการใดอันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 13) 17ให ขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ  

และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
17 14 ) 17ใหผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวม 

ในการปฏิบัติราชการ 
 
 

 
 

2.7 ดํารงตน17 … 
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ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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