คู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ก

คานา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานในสั งกั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH
ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรี ยบเสมื อนการตรวจสุ ขภาพของหน่ วยงานประจ าปี สาเหตุ เพราะ
การตรวจสุ ขภาพจะช่ วยให้ เราตรวจพบโรคก่ อนที่ จะแสดงอาการหรื อเกิ ดการลุ กลาม และช่ วยให้ เราวางแผน
ในการดู แลตนเองเพื่ อหลี กเลี่ ยงปั จจั ยเสี่ ยงที่ จะท าให้ เกิ ดโรคร้ ายแรง การบริ หารจั ดการภาครั ฐของหน่ วยงาน
ในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภู มิ ภาค ก็ เช่นกั น ควรที่ จะมี การตรวจสุ ขภาพ
องค์กรประจาปี ผ่านการประเมิน MOPH ITA ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เราได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงาน
ในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และช่วยให้เราวางแผนเพื่อพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่อาจสร้างความเสียหายตามมาได้ในภายหลัง สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ น ากรอบการประเมิ นของส านั กงาน ป.ป.ช. มาประยุ กต์ ใช้ โดยน าเนื้ อหารายละเอี ยด
ข้อคาถามในภาพรวมมาสังเคราะห์ปรับปรุงเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity
and Transparency Assessment : MOIT) โดยการมุ่ งเน้ นให้ หน่ วยงานเป้ าหมายให้ ความส าคั ญ และรวมพลั ง
ในการเปิ ดเผยข้ อมู ลและการให้ บริ การสาธารณะผ่ านระบบสารสนเทศของหน่ วยงานเป็ นหลั ก ภายใต้ แนวคิ ด
จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration)
คู่ มื อการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Manual MOPH ITA 2023)
ประกอบไปด้วยเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับข้ อมู ลพื้ นฐาน ระเบี ยบวิธีการประเมิ น ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบ
ด้านข้อมูลและหลักฐาน ที่สามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
และหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้งานประจา และลงมือปฏิบัติการประเมิน MOPH ITA ผ่านระบบ MITAS (MOPH
Integrity and Transparency Assessment System) ที่ มี การพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการของผู้ เข้ าร่ วม
ประเมินฯ และผู้ตรวจประเมินฯ เป็นสาคัญ อันจะนาสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในท้ายที่สุด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม 2565
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1
1.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้ ห น่ วยงำนภำครัฐ มี ก ำรด ำเนิ น งำนอย่ ำงโปร่ งใสและมี คุ ณ ธรรม โดยใช้ ชื่ อ ว่ำ “การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือ
ในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรไทยในเชิงสร้ำงสรรค์มำกกว่ำมุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภำพ
องค์ ก รประจ ำปี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ห น่ วยงำนภำครัฐ ได้ รับ ทรำบถึ งสถำนะและปั ญ หำกำรด ำเนิ น งำน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร ผลกำรประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถนำไปใช้
ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร สำมำรถอำนวยควำมสะดวก
และตอบสนองต่ อ ประชำชนได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น กำรยกระดั บ มำตรฐำนกำรด ำเนิ น งำนภำครั ฐ ดั ง นั้ น
กำรประเมิ น ITA จึ งมิ ได้ เป็ น เพี ย งกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมกำรด ำเนิ น งำน กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริต ในองค์ ก ร
และกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภำครัฐ เท่ ำนั้ น แต่ ยั งเป็ น กำรประเมิ น ประสิ ท ธิภ ำพกำรปฏิ บั ติ งำน กำรให้ บ ริก ำร
ประชำชน กำรอำนวยควำมสะดวก เพื่อให้ทรำบถึงช่องว่ำงของควำมไม่เป็นธรรมและควำมด้อยประสิทธิภำพ
สำหรับนำไปจัดทำแนวทำง มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรไทยต่อไป
ในขณะเดียวกัน ITA ยังเป็นเครื่องมือที่หน่วยงำนภำครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้
รั บ ทรำบข้ อ มู ล อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ควำมตระหนั ก และปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำร และก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น
ให้มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์ต่อประชำชน และให้ควำมสำคัญกับด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมำกขึ้น นอกจำกนี้ กำรประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐในทำงปฏิบัติอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะกำรตื่นตัวและหันมำให้ควำมสนใจต่อกำรพัฒนำแฟลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ ของตนเองให้ทันสมัยและน่ำสนใจมำกขึ้น ที่สำคัญ คือส่งผลให้หน่วยงำนมีกำรจัดกำรข้ อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงเป็นระบบ และเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะให้ได้รับทรำบและส่งเสริม
ให้ เกิ ด ตรวจสอบอี ก ด้ วย นอกจำกนี้ ในด้ ำนของประชำชนและสั งคมไทยแล้ ว กำรประเมิ น ITA ถื อ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ทุ ก คนจะได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรสะท้ อ นควำมคิ ด เพื่ อ น ำไปสู่ พั ฒ นำกำรบริ ห ำรงำนภำครั ฐ
เพื่อให้ประชำชนคนไทยได้รับบริกำรจำกภำครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชำชนและสำธำรณชนมีโอกำส
ได้มีส่วนร่วมกำกับติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของภำครัฐได้มำกขึ้นด้วย
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กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนี้ เริ่มดำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 จำกนั้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ สำนักงำน ป.ป.ช. มีกำรขยำย
ขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมลำดับ ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้ำหมำยที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อน
นโยบำยและแผนงำนระดับประเทศหลำยระดับ ได้แก่
1. คณะรัฐมนตรี ในครำวประชุมเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2565 ได้มีมติรับทรำบผลกำรประเมิน
และเห็ น ชอบรำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ วยงำนภำครัฐ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 และเห็ น ชอบในเชิ งกลยุ ท ธ์ โดยหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ต้ อ งให้ ค วำมร่ ว มมื อ
และเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565-2570 โดยกำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินฯ แนวทำงกำรประเมินฯ
และเครื่องมือกำรประเมินฯ ให้เป็นไปตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด
2. แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ประเด็ น กำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำร่ว ม
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
จะต้องได้คะแนน 85 ขึ้นไป
3. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง
เดือนกันยำยน 2563) ได้กำหนดให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
เป็ น ตั วชี้ วั ดของแผนกำรปฏิ รู ปประเทศ โดยก ำหนดให้ ห น่ วยงำนที่ เข้ ำร่ วมกำรประเมิ น ประเมิ น คุ ณ ธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป
4. แผนปฏิ บั ติ กำรด้ ำนกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ได้กำหนดให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อย
กำรป้ องกั นกำรทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ โดยก ำหนดให้ ปี งบประมำณ 2566-2570 ค่ ำเป้ ำหมำยหน่ วยงำน
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป ดังนี้
ปี พ.ศ.
2566
2567
2568
2569
2570

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 82
หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 84
หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 86
หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 93
หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100
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5. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ที่มุ่งตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพั ฒ นำเศรษฐิ กิ จและสั งคมแห่ งชำติ แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ชำติ ประเด็ น
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ) ได้กำหนดให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นตัวชี้วัดตำมแนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
ปลุ กจิ ตส ำนึ กให้ มี วัฒ นธรรมและพฤติ กรรมซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต โดยก ำหนดให้ ภำยในปี งบประมำณ พ.ศ. 2566
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 84 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
จำกควำมส ำเร็ จของกำรด ำเนิ นกำรที่ ผ่ ำนมำท ำให้ “การประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส
ในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ” ถู กยกระดั บให้ เป็ นกลไกและเป็ นตั วชี้ วัดส ำคั ญ ในกำรขั บเคลื่ อน
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในระดับสำกลอีกด้วย อำทิ เป็นเครื่องมือ (1) ในกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) ของประเทศไทย และ (2) วั ด ควำมส ำเร็ จ ตำมเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) เป้ำหมำยที่ 16 ควำมสงบสุข ยุติธรรม และสถำบันเข้มแข็ง คือกำรส่งเสริมสังคม
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรมและสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิผล
รั บผิ ดชอบ และครอบคลุ มในทุ กระดั บ ในเป้ ำประสงค์ ที่ 16.5 เรื่ อง “กำรลดกำรทุ จริ ตในต ำแหน่ งหน้ ำที่
และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ” เป้ำประสงค์ที่ 16.6 เรื่อง “พัฒนำสถำบันที่มีประสิทธิผล มีควำมรับผิดรับชอบ
และโปร่งใสในทุกระดับ” และเป้ำประสงค์ที่ 16.10 เรื่อง “สร้ำงหลักประกันว่ำสำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และมีกำรปกป้องเสรีภำพขั้นพื้นฐำน โดยเป็นไปตำมกฎหมำยภำยในประเทศและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ”
และส่งผลให้กำรประเมิน ITA ได้รับกำรยอมรับและถูกกล่ำวถึงเพิ่มมำกขึ้นในระดับนำนำชำติหลำยวำระโอกำส เช่น
1. การประชุ ม 2021 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum ณ กรุ ง ปำรี ส
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ได้กล่ำวถึง
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD : Organisation
for Economic Co-operation and Development) ในกำรพัฒนำภำครัฐผ่ำน ITA ควำมตอนหนึ่งว่ำ “...ประเทศไทย
เป็ นประเทศแรกในเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ที่ ได้ ป ระเมิ น ตนเองตำมกรอบของ OECD ครบทุ ก มิ ติ น ำข้ อ เสนอแนะ
ของ OECD มำเป็นมำตรกำรในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และนำมำปรับปรุงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ในกำรบริหำรรำชกำร ซึ่งมุ่งเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่บนควำมถูกต้อง
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ส่ งเสริ ม กำรเป็ น รั ฐ บำลเปิ ด (Open Governance) ผ่ ำนช่ อ งทำงและควำมเชื่ อ มโยง
ทำงเทคโนโลยี ต่ ำง ๆ และให้ ประชำชนเข้ ำมำมี ส่ วนร่ วมในกระบวนกำรท ำงำนของรั ฐ ผ่ ำนกำรแจ้ งเบำะแส
หรือให้ข้อมูลเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต...”
2. รายงานของ United Nations Development Programme in Thailand โครงกำรพั ฒ นำ
แห่ งสหประชำชำติ ประจ ำประเทศไทย (UNDP Thailand) โดย Dr. Hady Fink ที่ ปรึ กษำด้ ำน Anti-Corruption
Indicator ได้ จั ดท ำรำยงำน Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption โดยเป็ นกำรรำยงำน
ผลกำรวิเครำะห์ และให้ ข้ อเสนอแนะแนวทำงในกำรพั ฒนำกำรป้ องกันกำรทุ จริตของประเทศไทย ในรำยงำน
ส่วนหนึ่ง UNDP ได้ทำกำรศึกษำเครื่องมือกำรประเมิน ITA โดยจุดมุ่งหมำยหลักของกำรศึกษำในประเด็นนี้คือ
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กำรให้ แ นวทำงและข้ อ เสนอแนะในกำรน ำกำรประเมิ น ITA ไปใช้ ในกำรยกระดั บ กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต
Dr. Hady Fink ได้ให้ควำมเห็นไว้ในหลำยประเด็น อำทิ
2.1 ประเด็นการประเมิน ITA กับการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย ในรำยงำนส่วนหนึ่ง
ของ UNPD ได้ ท ำกำรศึ กษำเครื่ องมื อกำรประเมิ น ITA โดยจุ ดมุ่ งหมำยหลั กของกำรศึ กษำในประเด็ นนี้ คื อ
กำรให้ แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรน ำกำรประเมิน ITA ไปใช้ในกำรยกระดับกำรป้องกันกำรทุ จริต Dr. Hady Fink
ให้ ควำมเห็ นว่ำกำรประเมิ น ITA เป็ นควำมริเริ่มในกำรด ำเนิ นงำนที่ ยอดเยี่ ยมและเป็ นสิ่ งที่ จ ำเป็ นต่ อกำรบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของกำรพั ฒ นำมำตรกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ของประเทศไทยที่ ส ำมำรถวั ด ผลส ำเร็ จ
ของกำรดำเนินงำนได้และสำมำรถสอบทำนผลจำกเอกสำรได้จริง อีกทั้งกำรออกแบบเครื่องมือกำรประเมิน ITA
ยังมีควำมสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลในกำรประเมิน CPI อีกด้วย ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำร
ประเมิน ITA ไว้ว่ำ กำรที่จะทำให้ ITA ได้รับกำรยอมรับและได้รับควำมเชื่อถือนั้น ในขั้นตอนกำรเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล กำรประเมิ น ITA ควรมี ส ถำบั น ที่ มี ค วำมเป็ น อิ ส ระและมี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ที่ ม ำจำกภำยนอก เช่ น
มหำวิทยำลัยระดับชำติ เข้ำมำทำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นของสำธำรณชนด้วย ไม่ควรมีเพียง
เฉพำะกำรเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยหน่ วยงำนหรือกำรประเมิน ด้วยตนเอง และควรมีกำรพัฒ นำระเบี ยบวิธี
กำรประเมิน หรือกรอบตัวชี้วัดที่สำมำรถสร้ำงข้อมูลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำกับติดตำมและประเมิน
กำรป้องกันกำรทุจริตทุกระดับด้วย
2.2 ประเด็นการกาหนดค่าเป้าหมายการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย รำยงำนฉบับนี้
ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรจัดทำโครงกำรป้องกันป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับ CPI ไม่อำจเป็นไปได้ที่จะกำหนดให้
โครงกำรใดโครงกำรหนึ่งมีควำมสอดคล้องและส่งผลต่อ 9 แหล่งตัวชี้วัดในกำรประเมิ น CPI โดยตรง ดังนั้น
กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยและกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรป้ องกันกำรทุจริต จึงไม่ควรจัดลำดับควำมสำคัญ
ของโครงกำรหรื อ กำรด ำเนิ น กำรต่ ำ ง ๆ โดยยึ ด ตำมตั ว ชี้ วั ด สำกลเป็ น หลั ก ผลจำกกำรศึ ก ษำสถำนะ
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตในปัจจุบัน นำมำสู่ข้อเสนอที่ว่ำประเทศไทยควรมีกำรประเมินควำมเสี่ยง
มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรดำเนินงำน และกำหนดเป้ำหมำยของตนเองมำกกว่ำกำรนำตัวชี้วัดสำกลมำใช้
ในเป้ำหมำยของตนเอง มำกกว่ำนำตัวชี้วัดสำกลมำใช้ในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน โดยอำจนำผลกำรประเมิน
ITA มำใช้เป็นค่ำเป้ำหมำยแทน CPI เป็นต้น
2.3 ประเด็นการกาหนดยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริต จำกกำรศึกษำยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
พบว่ำ กำรก ำหนดเป้ ำหมำยหลั กที่ ไม่ อำจบรรลุ ได้ (ภำครัฐมี ควำมโปร่งใสปลอดกำรทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ)
กำรกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่สำมำรถวัดควำมก้ำวหน้ำได้ (CPI Score) และกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยที่นอกเหนือกำรควบคุม
(ได้ ค ะแนน CPI ไม่ ต่ ำกว่ ำ 50 คะแนน ภำยในปี 2565) ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยยำกต่ อ กำรที่ จะกล่ ำวได้ ว่ ำ
ประสบควำมสำเร็จในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ดังนั้น จึงมีข้อเสนอว่ำ ควรที่จะกำหนดเป้ำหมำยหลักให้สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงและมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดที่เหมำะสม เช่น กำรประเมิน ITA หรือกำรสำรวจควำมคิดเห็นของสำธำรณชน
อีกทั้ง ควรมีกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยที่สำมำรถวัดควำมก้ำวหน้ำและควำมสำเร็จได้จำกเอกสำรหลักฐำน
3. รายงาน OECD Integrity Review of Thailand 2021 องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจ (OECD) ได้เผยแพร่รำยงำน OECD Integrity Review of Thailand 2021 ซึ่งเป็นรำยงำนควำมเห็น
ต่อนโยบำยคุณธรรมของประเทศไทยประจำปี 2564 ในหัวข้อ กำรสร้ำงนโยบำยด้ำนคุณธรรมที่มีประสิทธิผล
และกำรปฏิ รู ปที่ ยั่ งยื น (Achieving Effective Integrity Policies and Sustained Reform) โดยรำยงำนฉบั บนี้
ได้ฉำยภำพให้เห็นถึงแนวทำงกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรมที่จะทำให้เห็นถึงแนวทำงกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรม
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ที่ จะท ำให้ กระบวนกำรกำรป้ องกั นกำรทุ จริตของประเทศไทย มี ควำมสอดคล้ องและเกิ ดประสิ ทธิผลมำกขึ้ น
นอกจำกนี้ ยังได้ประเมินกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของรัฐบำลที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบำย
และแนวปฏิบัติในกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยมีเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรประเมิน ITA โดยสรุปดังนี้
3.1 การนาข้อมูลการดาเนินการทางวินัยมาใช้ประกอบการประเมิน OECD ได้ระบุถึงบทบำท
และประสิทธิผลของกำรดำเนินกำรทำงวินัยในประเทศไทยไว้ว่ำ ยังมีควำมจำเป็นที่ต้องปฏิรูปเพื่อปรับปรุงคุณภำพ
และแนวทำงกำรดำเนินงำนในกระบวนกำรทำงวินัยให้สอดคล้องกันมำกขึ้น โดยมีข้อเสนอแนวทำงกำรปฏิรูป
ในประเด็นนี้หลำยประกำร และมีกำรระบุถึงกำรประเมิน ITA ไว้ประกำรหนึ่งคือ ควรพิจำรณำนำข้อมูลกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยมำเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลระบบจริยธรรม (ตัวชี้วัดหนึ่งของ ITA) เพื่อใช้ในกำร
กำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรมและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
3.2 การพั ฒนาการบริหารจัดการและการประเมินความเสี่ยง รำยงำนฉบับนี้ยังได้กล่ำวถึง
ควำมท้ำทำยที่สำคัญและแนวทำงกำรปฏิบัติของประเทศในกำรยกระดับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรประเมิน
คุณธรรมไว้ว่ำ ประเทศไทยได้ดำเนินกำรกำรปฏิรูปกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหลำยประกำร
ซึ่งรวมไปถึงกำรสร้ำงเครื่องมือ ITA อย่ำงไรก็ตำม ยังประสบกับควำมยำกลำบำกในกำรประเมินฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรประเมินในระดับรัฐบำล ดังนั้น กำรประสำนแนวทำงที่มีอยู่ให้สอดคล้องกันและกำรนำเสนอแนวทำงเพิ่มเติม
เป็ นประเด็ นส ำคั ญและควำมจ ำเป็ น โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ ง กรมบั ญ ชี กลำงมี หน้ ำที่ ในกำรเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถ
และเพิ่มพูนควำมรู้ในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในระดบประเทศและระดับภูมิภำค
3.3 การบริ ห ารและการประเมิ น ความเสี่ ย งกั บ ค่ าคะแนน CPI OECD ได้ ท ำกำรศึ ก ษำ
และสำรวจพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐในประเทศไทยเข้ำใจว่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นวิธีกำรที่สำคัญ
ในกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริต และยังเป็นเครื่องมือในกำรยกระดับค่ำคะแนน CPI ของประเทศไทย ซึ่งควำมเข้ำใจ
ดั งกล่ ำวเป็ นควำมเข้ำใจผิ ดในพื้ นฐำนและวัตถุ ประสงค์ ของกำรจัดกำรและกำรประเมิ นควำมเสี่ ยง รวมไปถึ ง
กำรประเมิน CPI ด้วย OECD ระบุว่ำกำรประเมิน CPI ไม่สำมำรถใช้วัดประสิทธิภำพกำรทำงำนของกำรกระท ำ
ที่ เจำะจงเพื่ อระบุ กำรทุ จริต กำรลดควำมเสี่ยง หรือแม้ กระทั่ งกำรเพิ่ มค่ ำคะแนน ก็ไม่ ควรน ำมำเป็ นวัตถุ ประสงค์
ของกำรก ำหนดนโยบำย เนื่ องจำกไม่ มี ควำมเกี่ ยวเนื่ องกั นระหว่ำงกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยงรำยวันกั บค่ ำคะแนน CPI
เพรำะมีปัจจัยหลำยประกำรในกำรกำหนดค่ำ CPI
4. การชี้ แจงให้ ทราบถึ งความส าคั ญของการประเมิ นการทุ จริตในระดั บนโยบายและระดั บ
การปฏิ บั ติ งาน โดย OECD ได้ เสนอว่ำ ควรสื่ อสำรให้ หน่ วยงำนเข้ ำใจว่ำกำรประเมิ น ITA มิ ได้ เป็ นเครื่องมื อ
ที่ น ำมำใช้แทน “กำรประเมิ นกำรทุ จริต” ในระดับองค์ กรและระดับกำรปฏิ บั ติ งำน (กำรประเมิ น ITA มุ่ งเน้ น
กำรประเมิ นด้ำนกำรป้ องกันกำรทุจริตมำกกว่ำประเมินกำรทุจริตทำงตรง) เพื่ อให้ผู้มีอำนำจตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติกำรสำมำรถตัดสินในในเรื่องกำรควบคุมและออกมำตรกำรตำมระเบียบได้ นอกจำกนี้ ในกำรประเมินอื่น ๆ
ภำยในองค์กรควรคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันด้วย
5. การชี้แจงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และวิธีการนาผลการประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์ ค่ำคะแนน
ITA ถือเป็นเครื่องมือกำรประเมินตนเองขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรเพิ่มควำมตระหนักในปัญหำ
เรื่องคุณธรรม อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ำรัฐบำลได้ใช้ผลกำรประเมิน ITA อย่ำงไร หรือยังไม่ชัดเจนว่ำ
มีควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงผลกำรประเมิน ITA กับกิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของหน่วยงำนภำครัฐ ดังนั้น
จึ งควรมี กำรชี้ แจงให้ หน่ วยงำนภำครั ฐได้ เห็ นถึ งวั ตถุ ประสงค์ และวิ ธี น ำผลกำรประเมิ น ITA ไปใช้ ประโยชน์
กับกำรบริหำรจัดกำรและกิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในหน่วยงำนด้วย
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1.2 การขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ ท ำกำรขยำยผลเพื่ อ พั ฒ นำและยกระดั บ คุ ณ ธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
จนประสบควำมส ำเร็ จ มี กำรด ำเนิ นกำรมำตั้ งแต่ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จริ ต
กระทรวงสำธำรณสุข นาเครื่องมือการประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช. มำขยำยผลสู่หน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งเริ่มดำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
หน่ วยงำนเป้ ำหมำยที่ เข้ ำรั บกำรประเมิ น ในขณะนั้ น ได้ แก่ ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวั ด จ ำนวน 76 จั งหวั ด
โดยที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 1 หน่วยประเมิน จะรวมโรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไปของจังหวัดนั้น ๆ
เข้ำด้วยกัน (สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด รวมกับโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไป) ดำเนินกำรขยำยผล
ตำมหลั ก กำรส ำคั ญ 3 ประกำร คื อ (1) Systematic ควำมเป็ น ระบบของกระบวนกำรประเมิ น ที่ ท ำให้
กำรด ำเนิ น กำรนั้ น เป็ น ไปได้ อ ย่ ำงชั ด เจน มี เข็ ม มุ่ ง และสอดประสำนกั น ทั่ วทั้ งองค์ ก ร (2) Sustainable
กำรแสดงให้ เห็ นถึ งควำมมุ่ งมั่ น มุ่ งเน้ นกำรน ำกระบวนกำรประเมิ น ที่ วำงไว้อย่ ำงเป็ นระบบไปสู่ กำรปฏิ บั ติ
อย่ำงสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ควำมยั่งยืนขององค์กร และ (3) Measurable กำรกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้
คำตอบ กำรควบคุม ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน รวมทั้งใช้ศึกษำเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อกำรปรับปรุง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบกับหลักกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ที่นำมำปรับใช้ร่วมกัน
เพื่ อให้ ทุ กหน่ วยงำนได้ ทรำบจุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน และโอกำสในกำรปรั บปรุ ง (Opportunity forImprovement : OFI)
พร้อมปรับปรุงกระบวนงำนตำมมำตรฐำนกำรด ำเนิ นงำนที่ มี ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี ธรรมำภิ บำล
ผลกำรจำกกำรขยำยผลสู่หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้พิจำรณำให้รำงวัลแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในฐำนะหน่วยงำน
ภำครัฐที่ น ำกำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ (ITA) ไปขยำยผล
เพื่ อพั ฒนำและยกระดั บคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่ วยงำนจนประสบควำมสำเร็จ โดยพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบรำงวัลในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2560
ที่ผ่ำนมำ ดังรำยละเอียด
1. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดเป็ น ตัวชี้วัดตำมพระรำชบั ญ ญั ติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA กำหนดกรอบกำรประเมินโดยหน่วยงำนประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบสำรวจ
หลั ก ฐำนเชิ งประจั ก ษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
และพัฒนำ หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินภำยใต้ตัวชี้วัดที่ 21 มีจำนวนทั้งสิ้น 85 หน่วยงำน จำแนกเป็น
หน่ ว ยงำนระดั บ กรม 9 หน่ ว ยงำน และส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั งหวัด จ ำนวน 76 หน่ ว ยงำน และในปี นี้
เป็นปีแรกที่มีกำรแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภำพ และอบรมพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจประเมิน ITA
ระดับเขตสุขภำพ ตำมแนวทำงที่ผู้ตรวจประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ภำยนอกกำหนด
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2. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดเป็ น ตั วชี้วัด ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิ น ITA และยั ง ได้ ก ำหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (Performance Agreement : PA) หัวข้อที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร / HR / Finance /
พัสดุ / โปร่งใสตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน ITA
ก ำหนดกรอบกำรประเมิ น โดยหน่ ว ยงำนประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบส ำรวจหลั ก ฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) และกระทรวงสำธำรณสุข
ยังมอบหมำยงำนผู้บริหำร (Chief Integrated Program Officer : CIPO) รับผิดชอบกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ในแต่ละแผนงำน / โครงกำร และกำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร กำรประเมินผล รวมทั้ ง Action Plan ที่ ชัดเจน
จำนวน 67 แผนงำน / โครงกำร ซึ่งมีคณะทำงำนขับเคลื่อนแผนงำนป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุ ม ภำยใน (CIPO 6) และยั งได้ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
กระทรวงสำธำรณสุข คือ มำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำร
ประเมิน ITA
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสำธำรณสุข กำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่ วยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภำยใต้ แ ผนงำนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
ระยะ 20 ปี (ด้ ำนสำธำรณสุ ข ) ตำมเป้ ำหมำยของกระทรวงสำธำรณสุ ข (ประชำชนสุ ข ภำพดี เจ้ ำหน้ ำที่
มี ค วำมสุ ข และระบบสุ ข ภำพยั่ ง ยื น ) ประกอบด้ ว ย 16 แผนงำน 48 โครงกำร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
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 โครงกำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใส บรรจุอยู่ในประเด็น
กำรตรวจรำชกำรคณะที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละ
ของหน่ วยงำนในสั งกัด กระทรวงสำธำรณสุขผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิ น ITA (ค่ ำเป้ ำหมำยร้อยละ 85 สิ้น สุ ด
ในไตรมำสที่ 4) มุ่งเน้นกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่ำนแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ รอบที่ 2
ของสำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้
หน่ วยงำนที่ เข้ำรับ กำรประเมิ น ITA จำนวน 396 หน่ วยงำน ประกอบด้ วย สำนั กงำนสำธำรณสุขจังหวัด
(รวมโรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำร่อง จำนวน 2 แห่ง / จังหวัด
และโรงพยำบำลชุมชนนำร่อง จำนวน 2 แห่ง / จังหวัด
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตสำนึ ก ป้ องกั น ปรำบปรำม และเครือข่ ำย) ในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต มุ่ งเน้ น กำรป้ อ งกั น
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ภำยใต้ แ ผนงำนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี (ด้ ำ นสำธำรณสุ ข ) ตำมเป้ ำ หมำย
ของกระทรวงสำธำรณสุข (ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และระบบสุขภำพยั่งยืน ) แผนแม่บท
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กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 90 สิ้นสุดในไตรมำสที่ 4) เป็นกลไก
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล มุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment)
จำกข้อเท็จจริงที่ สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร / หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่ อ น ำผลกำรประเมิ น มำพั ฒ นำ
และปรับ ปรุงกระบวนกำรปฏิ บั ติ งำนและให้ ก ำรบริห ำรรำชกำรของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข
มีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA จำนวน 1,848 หน่วยงำน
ประกอบด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
และโรงพยำบำลชุม ชน โดยข้อเท็ จจริงแล้ว หน่ วยงำนเป้ ำหมำยที่ เข้ ำรับ กำรประเมิ น ITA ในปี นี้ มี จำนวน
1,850 หน่ วยงำน หำกแต่ โรงพยำบำลภู กำมยำวและโรงพยำบำลภู ซำง ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวั ดพะเยำ
เป็นหน่วยงำนที่ตั้งขึ้นใหม่ บุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยำ
จะต้องเตรียมควำมพร้อมให้หน่วยงำนเข้ำรับกำรประเมินโดยไม่มีข้อยกเว้น
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตสำนึ ก ป้ องกั น ปรำบปรำม และเครือข่ ำย) ในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต มุ่ งเน้ น กำรป้ อ งกั น
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ภำยใต้ แ ผนงำนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี (ด้ ำ นสำธำรณสุ ข ) ตำมเป้ ำ หมำย
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) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด สำนักงำน
ปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ITA (ค่ ำ เป้ ำ หมำยร้ อ ยละ 90 สิ้ น สุ ด ในไตรมำสที่ 4)
เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล ยังคงมุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (SelfAssessment) จำกข้ อ เท็ จจริ งที่ ส ำมำรถตรวจสอบได้ จ ำกเอกสำร / หลั กฐำนเชิงประจักษ์ ตำมแบบส ำรวจ
หลั กฐำนเชิ งประจั กษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่ อน ำผลกำรประเมิ น
มำพั ฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิ บั ติ งำนและให้ กำรบริหำรรำชกำรของส ำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข
ให้ มี ประสิ ทธิภำพประสิ ทธิผลตำมหลั กธรรมำภิ บำล หน่ วยงำนที่ เข้ ำรับกำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใส
ในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ ห ำรส่ วนภู มิ ภ ำค
จ ำนวน 1,850 หน่ วยงำน ประกอบด้ วย ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวั ด โรงพยำบำลศู นย์ โรงพยำบำลทั่ วไป
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน
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6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ให้ เข้ ม แข็ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ผ่ ำนกระบวนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำน
ของหน่ วยงำนภำครัฐ ภำยใต้ แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บทกำรป้ องกั น
ปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ กระทรวงสำธำรณสุ ข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่ บท
ส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม กระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบั บที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ เชื่ อมโยงกั บยุ ทธศำสตร์ชำติ ว่ ำด้ วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559-2564) แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
และสอดคล้ องกั บประเด็ นกำรปฏิ รูปประเทศด้ ำนกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ
ด้ำนกำรป้ องปรำม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุ ให้ หั วหน้ ำส่ วนรำชกำรหั วหน้ ำหน่ วยงำนของรัฐ หรือผู้บั งคั บบั ญชำ
มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่ำง
ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินกำร ให้ถือเป็นควำมผิดวินัย
หรือควำมผิดทำงอำญำ โดยทุกหน่วยงำนต้องดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) หำกไม่ ผ่ ำนกำรประเมิ น ในเกณฑ์ ร้ อ ยละ 80 หั วหน้ ำส่ วนรำชกำร
อำจได้รับพิจำรณำย้ำยออกจำกตำแหน่ง และต้องเร่งรัด กำกับติดตำมให้หน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ด้ วยเหตุ ดั งกล่ ำว กระทรวงสำธำรณสุ ขจึ งได้ ก ำหนดไว้ ภ ำยใต้ แ ผนงำนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี
(ด้ำนสำธำรณสุข) แผนงำนกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 นี้ กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH
ITA) บรรจุในแผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำรที่ 33 โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิ น ITA (ค่ ำเป้ ำหมำยร้ อยละ 90 สิ้ น สุ ดในไตรมำสที่ 4) มุ่ ง เน้ น หลั ก กำรประเมิ น ตนเอง (SelfAssessment) จำกข้อเท็ จจริงที่ สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร / หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมแบบสำรวจ
หลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ผ่ ำนระบบ
กำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่ วยงำน MOPH Integrity and Transparency
Assessment System หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่ำ ระบบ MITAS ซึ่งถือได้ว่ำกำรประเมินดังกล่ำวเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล สำมำรถนำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน และให้กำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพประสิ ท ธิ ผ ลตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล หน่ ว ยงำนเป้ ำ หมำยที่ เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น คุ ณ ธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่ ว นภู มิ ภ ำค จ ำนวน 1,850 หน่ ว ยงำน ประกอบด้ ว ย ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั งหวั ด โรงพยำบำลศู น ย์
โรงพยำบำลทั่ วไป ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุ มชน ในปี นี้ ตั วชี้ วัดดั งกล่ ำวไม่ ได้ ก ำหนด
เป็นตัวชี้วัดประเด็นกำรตรวจรำชกำร
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7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุก
จิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ กระทรวงสำธำรณสุ ข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม
กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่ บทส่ งเสริมคุ ณธรรมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
แผนงำนบู รณำกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรประเมิ น ITA
ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
คือ ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 65 ของหน่วยงำนที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนน
ขึ้ น ไป นอกจำกนี้ ยั งสอดคล้ องกั บ ประเด็ น กำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำนกำรป้ องกั น และปรำบปรำมกำรทุ จริ ต
และประพฤติ มิ ชอบ ด้ำนกำรป้องปรำม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
หรือผู้บังคับบัญชำมีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินกำร
ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ โดยทุกหน่วยงำนต้องดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในหน่ ว ยงำน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หำกไม่ ผ่ ำนกำรประเมิ น ในเกณฑ์ ร้ อยละ 80
หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจได้รับพิจำรณำย้ำยออกจำกตำแหน่ง และต้องเร่งรัดกำกับติดตำมให้หน่วยงำนให้ควำมสำคัญ
กับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
บรรจุไว้ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล
(Governance Excellence) แผนงำนที่ 11 กำรพั ฒนำระบบธรรมำภิ บำลและองค์ กรคุ ณ ภำพ โครงกำรที่ 33
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
ปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ผ่ ำนเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ITA (ค่ ำเป้ ำหมำยร้ อ ยละ 92 สิ้ น สุ ด ในไตรมำสที่ 4)
และยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
และเป็ นเครื่องมื อภำยใต้ กำรขับเคลื่ อนนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุ ข ปี 2564 ตำมพั นธะสั ญญำกำรขั บเคลื่ อน
นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2564 ประเด็นที่ 8 ธรรมำภิบำล โปร่งใส บริหำรด้วยหลักธรรมำภิ บำล โปร่งใส
เป็นธรรม
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ วยงำนในสั งกั ด ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH
ITA) ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 นี้ เป็ น ไปภำยใต้ แ นวคิ ด เปิ ด เผยข้ อ มู ล สู่ ค วำมโปร่ งใส (Open Data
to Transparency) ถื อเป็ นหลั กกำรพื้ นฐำนส ำคั ญของกำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำน
ของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ หำรส่ วนภู มิ ภำค (MOPH Integrity
and Transparency Assessment : MOPH ITA) ที่ มุ่ งเน้ น ห ลั ก ก ำรป ระเมิ น ต น เอ ง (Self-Assessment)
จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร / หลักฐำนเชิงประจักษ์ นำกรอบกำรประเมินของสำนักงำน ป.ป.ช.
(พ.ศ. 2562-2563) มำประยุกต์ โดยปรับปรุงรำยละเอียดข้อคำถำมแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่ อให้ เข้ ำบริ บทกำรบริ หำรรำชกำรของหน่ วยงำน
MOPH ITA 2023 : The Power of Collaboration จุดพลังแห่งความร่วมมือ

11
ในสั งกั ดสำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริหำรส่ วนภู มิ ภำค ประเมิ นผ่ำนระบบ MITAS (MOPH
Integrity and Transparency Assessment System) หน่ ว ยงำนที่ เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ITA มี จ ำนวน 1,854
หน่วยงำน ประกอบด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จำนวน 76 หน่วยงำน โรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไป
จ ำนวน 116 หน่ วยงำน ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอ จ ำนวน 878 หน่ วยงำน และโรงพยำบำลชุ มชน จ ำนวน
784 หน่วยงำน
8. ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำน
ของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ ห ำรส่ วนภู มิ ภ ำค (MOPH Integrity
and Transparency Assessment : MOPH ITA) บรรจุ ภ ำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ ำนสำธำรณสุ ข)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบ
ธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำรที่ 32 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัด
ตั วชี้ วั ดที่ 61 ร้อยละของหน่ วยงำนในสั งกั ด ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ขผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิ น ITA
(ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมำสที่ 4) และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 อี ก ด้ วย นอกจำกนี้ กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใส
ในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ หำรส่ วนภู มิ ภำค
(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ยั งเป็ นเครื่องมื อภำยใต้ กำรขั บเคลื่ อนนโยบำย
กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2565 ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ประเด็นที่ 8
ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เป็นที่ทรำบกันดีว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับวิกฤติกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้น หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เป้ำหมำยกำรประเมิน
จ ำนวน 1,854 หน่ วยงำน ประกอบด้ วย ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวั ด จ ำนวน 76 หน่ วยงำน โรงพยำบำลศู นย์
และโรงพยำบำลทั่วไป จำนวน 116 หน่วยงำน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ จำนวน 878 หน่วยงำน และโรงพยำบำล
ชุ ม ชน จ ำนวน 784 หน่ ว ยงำน หน่ วยงำนเป้ ำหมำยทั้ ง 1,854 หน่ วยงำน ต้ องเผชิ ญ กั บควำมผั นผวนกั บ
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ต้องมีกำรปรับตัวในกำรดำเนินงำนเพื่อเปลี่ยนแปลง
สู่ ควำมเป็ นดิ จิ ทั ลมำกขึ้ น ด้ วยกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลและกำรให้ บ ริ กำรสำธำรณะที่ สอดคล้ องกั บสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคในกำรให้บริกำรประชำชน ประกอบกับสถำนกำรณ์ ในภำพรวมกำรเปิดเผยข้อมูล
และบริกำรสำธำรณะที่ สะท้ อนผ่ ำนกำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ในปีที่ผ่ำนมำ ยังคงเป็นเรื่องท้ำทำย
ของหน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมประเมินเป็นอย่ำงมำกในกำรปรับตัวสำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ และพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้ มี ก ำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล และบริ ก ำรสำธำรณะอย่ ำงทั่ วถึ ง เป็ น ไปตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด
และตำมเป้ำหมำยที่กำหนดในแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงำนเป้ำหมำย
ให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรให้บริกำรสำธำรณะผ่ำนระบบสำรสนเทศเป็นหลัก ภำยใต้แนวคิด
เปิ ดเผยมากขึ้ น โปร่ งใสมากขึ้ น (More open, to more transparent) ที่ ส ำคั ญ คื อหน่ วยงำนเป้ ำหมำย
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงปฏิบัติอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะควำมตื่นตัวและหันมำให้ควำมสนใจต่อกำรพัฒนำ
กิจกรรม กำรพัฒนำแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัยและน่ำสนใจมำกขึ้น ประเด็น
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สำคัญคือ ส่งผลให้หน่วยงำนมีกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อสำธำรณะให้ได้รับทรำบและส่งเสริมให้เกิดกำรตรวจสอบ อีกด้วย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 นี้ ได้นำกรอบกำรประเมินของสำนักงำน ป.ป.ช. (พ.ศ. 25622564) มำพั ฒ นำโดยกำรประยุ ก ต์ แ ละปรั บปรุ งรำยละเอี ยดข้ อค ำถำมจำกข้ อค ำถำมแบบส ำรวจหลั กฐำน
เชิ งประจั กษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็ น แบบวั ดการเปิ ดเผย
ข้ อมู ลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) เพื่ อให้ เข้ ำกั บ
บริบทกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
วิ ถี ใหม่ ยุ ค Next Normal ซึ่ งหน่ วยงำนเป้ ำหมำยสำมำรถด ำเนิ น กำรประเมิ น ตำมหลั กเกณฑ์ ที่ ก ำหนดได้
อย่ ำงถู กต้ องครบถ้ วน ผ่ ำนระบบ MITAS ได้ อย่ ำงสะดวก ตอบโจทย์ กำรปฏิ บั ติ รำชกำรบนดิ จิ ทั ลแฟลตฟอร์ ม
ได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ถือเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ที่มีธรรมำภิบำล สำมำรถนำผลกำรประเมินมำพัฒ นำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน ให้กำรบริหำร
รำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล ส่งผลให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
และบรรลุตำมหลักธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
นอกจำกนี้ ระบบ MITAS ได้พัฒนำและปรับรูปแบบให้เป็นดิจิทัลมำกขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนเป้ำหมำยและผู้ตรวจประเมินแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภำพและระดับจังหวัด ด้วยกำรปฏิบัติกำร
ผ่ ำน ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)ที่ ตอบสนองกำรประเมิ น
และตรวจประเมินได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว สำมำรถตรวจประเมินได้นอกสถำนที่ตั้งของสำนักงำน ซึ่งถือว่ำ
ตอบโจทย์สถำนกำรณ์ ของกำรใช้ชีวิต วิถีใหม่ นอกจำกนี้ ผู้ตรวจประเมินแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดั บเขตสุ ข ภำพและระดั บ จั ง หวั ด
ยังทำหน้ำที่ประเมินสุขภำวะองค์กรของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ และนำข้อมูลจำกกำรประเมินสถำนะมำพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิ บั ติ งำนให้ กั บทุ กหน่ วยงำนเป้ ำหมำยในเขตสุ ขภำพ เพื่ อให้ กระบวนกำรประเมิ นเป็ นไปตำม
ตั วชี้ วั ดที่ 61 ร้อยละของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิ น ITA
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในภำพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงเป็นรูปธรรม
9. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในปีนี้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ หำรส่ วนภู มิ ภำค (MOPH Integrity
and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภำยใต้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2566 น ำกรอบกำรประเมินของสำนั กงำน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2565)
มำพัฒนำโดยกำรประยุกต์และปรับปรุงรำยละเอียดข้อคำถำมเป็นแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงำนเป้ำหมำยให้ควำมสำคัญ
และรวมพลั งในกำรเปิ ดเผยข้อมู ลและกำรให้บริกำรสำธำรณะผ่ำนระบบสำรสนเทศของหน่ วยงำนเป็ นหลัก
ภำยใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration)
MOPH ITA 2023 : The Power of Collaboration จุดพลังแห่งความร่วมมือ

13
กำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนจะดำเนินกำรประเมิน
ผ่ำนแบบวัดกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment :
MOIT) ทำงระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) โดยเป็ น แบบวั ด
ที่ให้หน่วยงำนเป้ำหมำยเลือกตอบ มี หรือ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล และระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ
ลงในระบบ MITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนและประเมินระดับกำรเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนเป้ำหมำยต่อสำธำรณะ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรพื้นฐำนที่จำเป็น
ผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนใน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 กำรเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจั ดหำพั สดุ ตั วชี้ วัดที่ 3 กำรบริ หำรและพั ฒนำทรั พยำกรบุ คคล ตั วชี้ วัดที่ 4 กำรส่ งเสริ มควำมโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรป้องกันกำรรับสินบน ตัวชี้วัดที่ 6 กำรป้องกันกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ตัวชี้วัดที่ 7 กำรดำเนินกำร
เพื่อป้องกันกำรทุจริต ตัวชี้วัดที่ 8 กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวชี้วัดที่ 9 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
1.3 ผู้ตรวจประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ที่ผ่ำนมำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MOPH ITA) สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มอบหมำยให้ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภำพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร / หลักฐำนตำมข้อกำหนด
ของแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภำพ มีหน้ำที่ตรวจประเมินเอกสำร / หลักฐำน
ตำมข้อกำหนดตำมแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพในแต่ละไตรมำส
(รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ระดั บ จั งหวั ด และระดั บ เขตสุ ข ภำพ ตรวจประเมิ น เอกสำร / หลั ก ฐำนตำมข้ อ ก ำหนด
ของแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ในรูปแบบเอกสำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐำน
เชิ งประจั กษ์ (Evidence-Based) ระดั บจั งหวั ดและระดั บเขตสุ ขภำพ มี หน้ ำที่ ในกำรตรวจประเมิ นเอกสำร /
หลั ก ฐำน ตำมข้ อ ก ำหนดตำมแบบส ำรวจหลั ก ฐำนเชิ งประจั ก ษ์ ข องหน่ ว ยงำนเป้ ำหมำยในเขตสุ ข ภำพ
ในแต่ละไตรมำส (รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) เริ่มประเมินในระบบ MITAS (MOPH
Integrity and Transparency Assessment System) ที่ ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข
ได้พั ฒนำแฟลตฟอร์มอิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อให้ เข้ำบริบ ทกำรบริห ำรรำชกำรของหน่ วยงำนในสังกัดส ำนั ก งำน
ปลัด กระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริห ำรส่ วนภู มิ ภ ำค วิถีใหม่ ยุค Next Normal ซึ่ งหน่ วยงำนเป้ ำหมำย
สำมำรถดำเนินกำรประเมิ นตำมหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนดได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ผ่ำนระบบ MITAS ได้อย่ำง
สะดวก ตอบโจทย์กำรปฏิบัติรำชกำรบนดิจิทัลแฟลตฟอร์มได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นี้
ได้ขอรับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในนำมสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประเภทงำน วรรณกรรม ลักษณะงำน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภำยใต้ผลงำนชื่อ “ระบบ MITAS (MOPH Integrity
and Transparency Assessment System)” เมื่ อวั น ที่ 27 กุ มภำพั น ธ์ 2563 และกรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ
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ได้ออกหนังสือแสดงกำรแจ้งข้อมูลสิทธิ์เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.008470 คำขอแจ้ง
ข้อมูลเลขที่ 381066
ต่ อมาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึ งปั จจุ บั น ได้ แต่ งตั้ งผู้ ตรวจประเมิ น แบบวั ดกำรเปิ ดเผย
ข้ อมู ลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดั บเขตสุ ขภำพ
และระดับจังหวัด เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลของหลักฐำนเชิงประจักษ์ต่อสำธำรณะ
ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ที่ เชื่ อ มโยงไปสู่ แ หล่ ง ที่ อ ยู่
ของกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนเป้ำหมำยในแต่ละจังหวัด ตำมข้อกำหนดกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที่ 4
1.4 วัตถุประสงค์
1.4.1 เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
ที่เป็นเป้ำหมำยได้รับทรำบถึงสถำนะและปัญหำกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ในแต่ะปีงบประมำณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนและกำรป้องกันกำรทุจริต
ในมิติต่ำง ๆ ในปีงบประมำณถัดไป
1.4.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ที่เป็นเป้ำหมำย ให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำน
และกำรให้บริกำรสำธำรณะผ่ำนระบบสำรสนเทศเป็นหลัก (Empowerment)
1.4.3 เพื่ อผลั กดั นให้ หน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริหำร
ส่ วนภู มิ ภ ำค ที่ เป็ น เป้ ำหมำย ด ำเนิ น กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต จำกรำกฐำนของปั ญ หำหรื อ ควำมเสี่ ย งที่ พ บ
ภำยในหน่วยงำน และนำมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งในระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติกำร
มำบังคับใช้ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ปฏิบัติอย่ำงทั่วถึง และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
1.4.4 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ ห ำร
ส่วนภูมิภำค ที่เป็นเป้ำหมำย เกิดกำรพัฒนำและได้รับกำรตรวจสุขภำวะองค์กรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำในทุก ๆ ปี (Continuous Improvement)
1.5 กลุ่มเป้าหมาย
หน่ วยงำนเป้ ำหมำยในสั งกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภู มิภำค
ที่ เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำน ในสั งกั ด ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีจำนวนทั้งสิ้น 1,854 หน่วยงำน ประกอบด้วย
1.5.1 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
จำนวน 76 หน่วยงำน
1.5.2 โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป
จำนวน 116 หน่วยงำน
1.5.3 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
จำนวน 878 หน่วยงำน
1.5.4 โรงพยำบำลชุมชน
จำนวน 784 หน่วยงำน
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1.6 ขอบเขตการดาเนินงาน
ขอบเขตกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ครอบคลุมตำมประเด็นดังนี้
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ด ำเนิ น กำรประเมิ น หน่ ว ยงำนเป้ ำ หมำยจ ำนวน 1,854 หน่ ว ยงำน โดยใช้ แบบวั ด
กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ที่ จั ด ท ำขึ้ น โดยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริต กระทรวงสำธำรณสุ ข พั ฒ นำ
และปรั บ ปรุ งรำยละเอี ย ดข้ อ ค ำถำมในแบบวั ดกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity
and Transparency Assessment : MOIT) เพื่ อ ให้ เข้ ำ บริ บ ทกำรบริ ห ำรรำชกำรของหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ในยุควิถีใหม่ (Next Mormal)
1.6.2 ขอบเขตด้านการประเมิน
1. หน่วยงำนเป้ำหมำยจำนวน 1,854 หน่วยงำน ประเมินตนเองโดยกำรตอบคำถำมต่ำง ๆ
ที่ เกี่ยวกับ กำรปฏิ บั ติงำน กระบวนกำร หรือกิ จกรรมที่ ห น่ วยงำนเป้ ำหมำยดำเนิน กำรจริงและมี ห ลักฐำน
ประกอบที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ต ำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และควำมโปร่ ง ใส ตำมแบบวั ด
กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566
2. หน่ ว ยงำนเป้ ำหมำยจ ำนวน 1,854 หน่ ว ยงำน จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสำร / หลั ก ฐำน
ที่เป็นไปตำมข้อกำหนดของแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency
Assessment : MOIT) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2566 บนหน้ ำ เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงำนเป้ ำ หมำย
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
หน่วยงำนเป้ำหมำยนำ URL ที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน วำง URL ในระบบ
MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ทุกไตรมำส ตำมปฏิทินกำหนด
3. ผู้ ต รวจประเมิ น แบบวั ด กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity
and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภำพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ตรวจประเมิ น ระดับ กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ สำธำรณะของหน่ วยงำนเป้ ำหมำยที่ มี กำรจัดเก็ บ ข้ อมู ลข่ ำวสำร
ตำมข้ อ ก ำหนดของแบบวั ดกำรเปิ ด เผยข้ อมู ล สำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency
Assessment : MOIT) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2566 ที่ ไ ด้ ว ำง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity
and Transparency Assessment System) ทุกไตรมำส ตำมปฏิทินกำหนด
1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.7.1 แบบวั ด กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency
Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency
Assessment System)
1.7.2 ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) บนเว็ บ ไซต์
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
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1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนสุขภำวะของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงแท้จริง และเกิดกำรพัฒนำ
หน่วยงำนและกำรป้องกันกำรทุจริตในมิติต่ำง ๆ ในปีงบประมำณถัดไป
1.8.2 กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล และกำรให้ บ ริ ก ำรสำธำรณะผ่ ำนระบบสำรสนเทศของหน่ วยงำน
ในสั งกั ด ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ ห ำรส่ วนภู มิ ภ ำค มี ค วำมเป็ น ระบบ และพั ฒ นำ
แพลตฟอร์มให้มีควำมทันสมัย เพื่อให้บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงคล่องตัว และตรวจสอบได้
1.8.3 ผลกำรประเมิ น ที่ ได้ จะช่ วยให้ ห น่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
รำชกำรบริ ห ำรส่ วนภู มิ ภ ำค สำมำรถน ำไปใช้ ป รั บ ปรุ งพั ฒ นำองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ งำน
กำรให้บริกำร สำมำรถอำนวยควำมสะดวก และตอบสนองประชำชนได้ดียิ่งขึ้น
1.8.4 หน่ วยงำนในสั งกั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข รำชกำรบริ ห ำรส่ วนภู มิ ภ ำค
ได้นำมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เกิดจำกรำกฐำนของปัญหำหรือควำมเสี่ยงที่พบภำยใน
หน่วยงำน มำบังคับใช้และปฏิบัติทั่วถึงครอบคลุมทั้งองค์กร
1.8.5 ประชำชนผู้ รั บ บริ ก ำรมี ค วำมเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธำ และพึ ง พอใจต่ อ กำรบริ ห ำรรำชกำร
ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค โดยรวม
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2.1 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานในสั งกั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพของหน่วยงานประจาปี สาเหตุเพราะการตรวจ
สุขภาพจะช่วยให้เราตรวจพบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรือเกิดการลุกลาม และช่วยให้เราวางแผนในการดูแล
ตนเองเพื่ อหลี กเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงที่ จะท าให้ เกิดโรคร้ายแรง การบริหารจัดการภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคก็เช่นกัน ควรที่จะมีการตรวจสุขภาพองค์กร
ประจาปี ผ่ านการประเมิ น MOPH ITA ทั้ งนี้ เพื่ อช่วยให้ เราได้ รับทราบถึงสถานะและปั ญ หาการดาเนิ นงาน
ในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และช่วยให้เราวางแผนเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน รวมถึงป้องกันปัญหาการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบที่ อาจสร้างความเสี ยหายตามมาได้ ในภายหลั ง หากพิ จารณาจากประเด็ นการประเมิ น
แต่ ละตั วชี้ วั ดในภาพรวมแล้ ว จะเห็ นได้ ว่ าการประเมิ น MOPH ITA ไม่ ได้ มี จุ ดมุ่ งหมายหลั กในการวั ดว่ า
หน่วยงานใดทุจริตประพฤติมิชอบมากกว่ากัน และไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ตัดสินว่าหน่วยงานไหนกระทาถูก
หรือผิด แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าคนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และยั ง สามารถสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการ
ของประชาชน สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิ บั ติ แล้ ว ผลที่ เกิ ดจากกระบวนการประเมิ น นั้ นไม่ ได้ มี เพี ยงค่ าคะแนน MOPH ITA แต่ เพี ยงเท่ านั้ น
หากแต่ กรอบการประเมิ น MOPH ITA ที่ ก าหนดขึ้ นมานั้ น ยั งมาจากแนวนโยบายการบริหารจั ดการภาครั ฐ
แผนยุทธศาสตร์ มาตรฐานการด าเนิ นงาน และกฎหมายต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งสาระส าคั ญเหล่ านี้ ยังสามารถ
ใช้เป็นกรอบชี้นาทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค แต่ละแห่งได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานในสั งกั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MOPH ITA) เป็ นการประเมิ นเชิงบวกที่ ครอบคลุ มการปฏิ บั ติ ราชการของหน่ วยงานภาครัฐในทุ กมิ ติ ตั้ งแต่
การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมิน “ระบบงาน”
โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานและการให้ บริการที่ มี ม าตรฐานและมี ความเป็ น ธรรม ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ตลอดจนมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี
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ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
และในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มีความสาคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดี
ในการปฏิบัติราชการที่ มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมี และยึดถือ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการพื้นฐานในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเปิดเผยข้อมูล และเกิดการพัฒนางานให้มีความโปร่งใส
นาสู่การต่อต้ านการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ ทั้ งนี้ การประเมิ นไม่ได้มุ่งเน้ นให้ หน่ วยงานที่ เข้ ารับการประเมิ น
จ านวน 1,854 หน่ วยงาน ได้ รั บ ผลการประเมิ น ที่ สู งขึ้ น เพี ย งเท่ านั้ น แต่ ยั งมุ่ งหวั งให้ ห น่ วยงานในสั งกั ด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่ งใส เพื่ อให้ เกิ ดธรรมาภิ บ าลในหน่ วยงาน มี การด าเนิ นงานที่ มุ่ งให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อประชาชน
และส่ วนรวมเป็ นส าคั ญ และลดโอกาสที่ จะเกิ ดการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบในหน่ วยงาน ส่ งผลให้ หน่ วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงาน
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นากรอบ
การประเมินของสานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ โดยนามาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดของคาถาม จัดท าเป็น
แบบวั ดการเปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)
เพื่ อให้ เข้ ากั บบริ บทของการขยายผลเพื่ อพั ฒ นาและยกระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีประเด็นการประเมิน
จาแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วดั ที่ 9

การเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการรับสินบน
การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT
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2.2 กรอบแนวคิด MOPH ITA 2023

TOOL

INDICATORS
การเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOPH
ITA

การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการรับสินบน

MOIT

การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MITAS
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System)
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2.3 สัดส่วนข้อคาถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)
ตัวชี้วัด
1. การเปิดเผยข้อมูล
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. การส่งเสริมความโปร่งใส
5. การป้องกันการรับสินบน
6. การป้องกันการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
7. การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
8. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
9. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวม

MOIT
MOIT 1 - MOIT 2
MOIT 3 - MOIT 5
MOIT 6 - MOIT 8
MOIT 9 - MOIT 11
MOIT 12- MOIT 13
MOIT 14
MOIT 15 - MOIT 19
MOIT 20
MOIT 21 - MOIT 22

จานวน (ข้อ)
2
3
3
3
2
1
5
1
2
22

2.4 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน และระดับผลการประเมิน MOPH ITA 2023
2.4.1 การให้คะแนน
ให้ ค ะแนนตามค าตอบของหน่ ว ยงานเป้ า หมายที่ ได้ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามข้ อ ก าหนด
ของแบบวัดการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment :
MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ทุกไตรมาส ตามปฏิทินกาหนด เพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้
ลาดับ
รายละเอียด
1 วาง Link ในระบบ MITAS ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อกาหนดของแบบวัด
MOIT หรือมีมากกว่าข้อกาหนด ตลอดจนมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
และ / หรือสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน ในทุกไตรมาส
2 2.1 วาง URL ในระบบ MITAS ไม่ถูกต้องตามข้อกาหนดของแบบวัด MOIT
2.2 วาง URL ไม่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล
2.3 ไม่วาง Link ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส
2.4 กรณีหน่วยงานไม่ Log in เข้าระบบ MITAS จะไม่ได้รับการตรวจ
ประเมิน
2.5 กรณีหน่วยงานไม่ยืนยันการส่งประเมิน จะไม่ได้รับการตรวจประเมิน

คะแนน
100

0
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หมายเหตุ
1. หน่วยงานต้อง Log in เข้าระบบ MITAS เพื่อเข้าประเมิน
ในทุกไตรมาส
2. หน่วยงานต้องบันทึก URL เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ปรากฏ
ข้อมูลตามแบบวัด MOIT ลงในระบบ MITAS
3. หน่วยงานต้องยืนยันการส่งประเมินในทุกไตรมาส
4. หน่วยงานไม่ได้รับสิทธิ์การอุทธรณ์ หากพบการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดในแต่ละไตรมาส และในทุกกรณี
5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จะรายงานผลการไม่ ด าเนิ น การตามหมายเหตุ ข้ อ 2.
และข้ อ 3. ให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวง และผู้ บริ ห าร
ของหน่วยงานทราบเป็นรายไตรมาส

2.4.2 ค่าคะแนนและระดับผลการประเมิน
ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภู มิภ าค มีค่าคะแนนเต็ม
100 คะแนน วิ เคราะห์ ค ะแนนตามแบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (MOIT) ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส และระดับผลการประเมินระดับ F ถึงระดับ AA ซึ่งระดับผลการประเมิน
จะปรากฏในไตรมาสที่ 4 จาแนกออกแป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00-100

ระดับผลการประเมิน
AA

85.00-94.99
75.00-84.99
65.00-74.99
55.00-64.99
50.00-54.99
0-49.99

A
B
C
D
E
F
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2.5 เป้าหมายตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ...
2564
2565
2566
ร้อยละ 92
ร้อยละ 92
ร้อยละ 92

2.6 การกากับติดตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92)
ไตรมาสที่ 1 (ระดับ 5)
หน่ วยงานประเมิ นตนเองด้ วยการจั ดท าเอกสาร / หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ และเปิ ดเผยข้ อมู ล
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 1
เพื่ อเชื่ อมโยงไปสู่ แหล่ งที่ อยู่ ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล จ านวน 2 ข้ อ และจ านวน 2 ตั วชี้ วั ด ประกอบด้ วย
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ MOIT 1 - MOIT 2 และ (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ MOIT 3 - MOIT 5 วัดระดับขั้นของความสาเร็จ (ระดับ 5)

หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 (จานวน 5 ข้อ)
ระดับ 1
MOIT 1 ข้อ

ระดับ 2
MOIT 2 ข้อ

ระดับ 3
MOIT 3 ข้อ

ระดับ 4
MOIT 4 ข้อ

ระดับ 5
MOIT 5 ข้อ

ไตรมาสที่ 2 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 82)
หน่ วยงานประเมิ นตนเองด้ วยการจั ดท าเอกสาร / หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ และเปิ ดเผยข้ อมู ล
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 2
เพื่ อเชื่ อมโยงไปสู่ แหล่ งที่ อยู่ ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล จ านวน 22 ข้ อ และจ านวน 9 ตั วชี้ วั ด ประกอบด้ วย
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้ อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจั ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) การป้องกันการรับสินบน (6) ตัวชี้วัด
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การป้ องกันการใช้ ทรัพย์สิ นของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนิน งานเพื่ อป้ องกัน การทุจริ ต (8) ตัวชี้ วัด
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในไตรมาสที่ 2  ร้อยละ 60
(ประมาณการจานวน 14 ข้อ)
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 5 โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
82
87
92
ไตรมาสที่ 3 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 87)
หน่ วยงานประเมิ นตนเองด้ วยการจั ดท าเอกสาร / หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ และเปิ ดเผยข้ อมู ล
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 3
เพื่ อเชื่ อมโยงไปสู่ แหล่ งที่ อยู่ ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล จ านวน 22 ข้ อ และจ านวน 9 ตั วชี้ วั ด ประกอบด้ วย
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้ อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจั ดจ้างหรือการจัดหาพั สดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) การป้องกันการรับสินบน (6) ตัวชี้วัด
การป้ องกันการใช้ ทรัพ ย์สิ นของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนิน งานเพื่ อป้ องกัน การทุจริต (8) ตัวชี้ วัด
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 75
(ประมาณการ 17 ข้อ)
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 5 โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
82
87
92
ไตรมาสที่ 4 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92)
หน่ วยงานประเมิ นตนเองด้ วยการจั ดท าเอกสาร / หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ และเปิ ดเผยข้ อมู ล
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)
ตามข้อกาหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 4
เพื่ อเชื่ อมโยงไปสู่ แหล่ งที่ อยู่ ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล จ านวน 22 ข้ อ และจ านวน 9 ตั วชี้ วั ด ประกอบด้ วย
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(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้ อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจั ดจ้างหรือการจัดหาพั สดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) การป้องกันการรับสินบน (6) ตัวชี้วัด
การป้ องกันการใช้ ทรัพ ย์สิ นของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนิน งานเพื่ อป้ องกัน การทุจริ ต (8) ตัวชี้ วัด
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในไตรมาสที่ 4  ร้อยละ 90
(ประมาณการ 20 ข้อ)
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 5 โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
82
87
92

2.7 สรุปเป้าหมายที่หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละไตรมาส และค่าเป้าหมาย
ในแต่ละไตรมาส
ไตรมาส
1
2

เป้าหมายที่หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย

ผ่านเกณฑ์จานวน 5 ข้อ

 ร้อยละ 60

ระดับ 5
82

3

 ร้อยละ 75

87

4

 ร้อยละ 90

92

MOPH ITA 2023 : The Power of Collaboration จุดพลังแห่งความร่วมมือ

25

2.8 ปฏิทินการประเมิน MOPH ITA 2023

ไตรมาสที่ 1
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

ระยะเวลา

หน่วยประเมิน

วาง URL ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจประเมิน MOIT

ตรวจประเมิน MOIT
ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566

ไตรมาสที่ 2
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

ระยะเวลา

หน่วยประเมิน

วาง URL ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ตรวจประเมิน MOIT

ตรวจประเมิน MOIT
ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566
ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

ไตรมาสที่ 3
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

ระยะเวลา

หน่วยประเมิน

วาง URL ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้ตรวจประเมิน MOIT

ตรวจประเมิน MOIT
ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2566
ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ไตรมาสที่ 4
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

ระยะเวลา

หน่วยประเมิน

วาง URL ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

ผู้ตรวจประเมิน MOIT

ตรวจประเมิน MOIT
ในระบบ MITAS

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566
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2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)
แบบวั ดการเปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะ (MOIT) เป็ น แบบวั ด ที่ ให้ ผู้ ต อบระบุ URL เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลในระบบ MITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล
ต่ อสาธารณะของหน่ วยงานในการให้ ประชาชนเข้าถึ งข้ อมู ล ในเว็บไซต์ หลั กของหน่ วยงานได้ โดยเก็ บข้ อมู ล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใน 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส
(5) การป้ องกั นการรับสิ นบน (6) ตัวชี้วัดการป้ องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ (7) ตัวชี้วัดการดาเนิน งาน
เพื่อป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
2.9.1 วิธีการตอบแบบวัด MOIT
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

http://www.stopcorruption.moph.go.th

(2) เข้าสู่ Banner

(3) log in เข้าระบบ MITAS

(4) เข้าสู่เมนูตอบแบบประเมิน
ผู้ตอบตอบแบบวัด MOIT โดยจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน ได้แก่
4.1 มี / ไม่มี
4.2 URL เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
กรณีที่คาตอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือ Manual for MOPH ITA
2023 ให้ระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ
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(5) ทาการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) และต้องบันทึกข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ

(6) เมื่อดาเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) แล้วเสร็จ ในขั้นตอน
สุ ดท้ ายของแต่ ละไตรมาส หน่ วยงานจะต้องส่ งแบบวัดการเปิ ดเผยข้อมู ลสาธารณะ
(MOIT) ให้กับผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data
Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตรวจ

หน่วยงานต้องทาการ Click ที่ ปุม่ ส่งแบบประเมิน (สีแดง)

อย่าลืมกด
ี ดง
แถบสแ

่ แบบประเมิน
สง
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2.9.2 วิธีการตรวจประเมิน และให้คะแนนแบบวัด MOIT
ผู้ ต รวจประเมิ น แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity
and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจั งหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
จะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด MOIT ดังนี้
1. ตรวจสอบจากคาตอบ มี / ไม่มี และ URL ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล
ในระบบ MITAS โดยจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. พิ จารณาค าอธิบายเพิ่ มเติ มประกอบคาตอบกรณี ที่ ค าตอบไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในคู่มือ Manual for MOPH ITA 2023

2.10 เงื่อนไขสาคัญเกี่ยวกับ MOPH ITA 2023
2.10.1 คานิยามสาคัญ
1. เว็บไซต์ หมายถึ ง เว็บไซต์หลั กของหน่ วยงานในสังกั ดส านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ จานวน 1,854 เว็บไซต์
2. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 หน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
จานวน 116 หน่ วยงาน ส านั กงานสาธารณสุ ขอ าเภอ จานวน 878 หน่ วยงาน และโรงพยาบาลชุ มชน จานวน
784 หน่วยงาน
3. ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน ตามข้อ 2.
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
2.10.2 เงื่อนไขทั่วไป
1. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2. หน่วยงานจะต้องรักษาคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
ทุ ก ช่ ว งเวลา ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ จ าเป็ น ทางเทคนิ ค ท าให้ เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
ได้ชั่วคราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ต รวจประเมิ น แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency
Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในตาแหน่งใดบนเว็บไซต์ หลัก
ของหน่วยงาน เนื่องจากการตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ของประชาชนทั่วไป
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4. กรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ข้ อ จ ากั ด หรื อ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ท าให้ ไม่ ส ามารถเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ตามข้อกาหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจาเป็น ที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามประเด็นการประเมิน
ที่กาหนดมาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity
and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิจารณา โดยที่ผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเห็นว่ามีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ เป็นสาคัญ
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3
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด MOIT
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เปิดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง
ชั ด เจน ครบถ้ วน และเป็ น ปั จจุ บั น ประชาชนสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสารได้ สะดวก สามารถตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่ วยงานตามนโยบายที่ ประกาศไว้ ซึ่ งถื อว่าเป็ นหัวใจของภาครั ฐคือ การท าให้ ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ (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. พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า
“ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ไว้ให้ ประชาชนได้ ตรวจดู ได้ ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการก าหนด ... (8) ข้ อมู ลข่ าวสารอื่ น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด”
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ เรื่อ ง กาหนดข้ อ มู ล ข่าวสารตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ประกาศเมื่อวันที่
27 มกราคม พ.ศ. 2559 และดาเนินการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตามประกาศดังกล่าวมีความสาคัญ
ในอั นที่ จะเป็ นเครื่องมื อส่ งเสริมและเสริ มสร้ างความโปร่งใสของหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ข ราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาค และเพื่ อให้ การบริ หาราชการแผ่ นดิ นเป็ นไปตามหลั กธรรมภิ บาล
MOPH ITA 2023 : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ

31
ภายใต้ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ตริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และเพื่ อแสดงออกถึ ง
ความรับผิ ดชอบของหน่ วยงานของรั ฐที่ พึ งมี ต่ อประชาชน เป็ นไปตามบริบทของข้ อก าหนดของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซึ่งกาหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน ได้แก่ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 กาหนดให้
รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐหรือความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
ดังกล่าวได้โดยสะดวก
4. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ ก าหนดในข้ อ 2 ระบุ
“...โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้ อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้” และระบุ
อี ก ว่ า “กรณี เดื อ นใดไม่ มี การจั ดซื้ อหรื อจั ดจ้ าง หรื อมี การยกเลิ กโครงการหรื อสั ญ ญา หรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย” ส่วนข้อ 3 ระบุ “การดาเนินการตามข้อ 2 ให้จัดทาตามแบบ สขร.1...”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยประกาศฉบับนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
5. องค์ การสหประชาชาติ โดยส านั กงานเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งสหประชาชาติ (United
Nations Department of Economic and Social Affairs-Un DESA) ได้ ป ระกาศผลการส ารวจรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ประจาปี 2020 หรือ UN E-Government Survey 2020 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) อันประกอบ
ไปด้ วยการประเมิ น ระดั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศต่ าง ๆ ใน 3 ดั ช นี ได้ แก่ (1) ดั ชนี รั ฐ บาล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Government Development Index: EGDI) (2) ดั ช นี ก ารมี ส่ ว นร่ วมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Participation Index: EPI) และ (3) ดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ในระดับท้องถิ่น (Local Online Service
Index: LOSI)
ดั ช นี รั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Government Development Index: EGDI) ในปี 2020
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนรวมถึงอันดับสูงขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับผลการสารวจในรอบปี 2018 โดยในปีนี้
ประเทศไทยได้ขยับอันดับขึ้นมาจากอันดับที่ 73 เป็นอันดับที่ 57 จาก 193 ประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้น
จากประเทศในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนาในระดับสูงมาก ร่วมกับอีก
56 ประเทศ และยั งถื อได้ ว่ าเป็ นอั นดั บที่ 3 ของอาเซี ยนรองจากสิ งคโปร์ ซึ่ งอยู่ ในอั นดั บที่ 11 ของโลก
และมาเลเซี ยอั นดั บที่ 47 แทนที่ บรู ไนซึ่ งได้ ที่ 60 จากผลการส ารวจครั้งล่ าสุ ด และเมื่ อพิ จารณาคะแนน
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ การให้บริการออนไลน์ (Online Service Index :
OSI) และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII) ส่วนทุนมนุษย์
(Human Capital Index: HII) มีคะแนนปรับลดเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจาก
การพั ฒนาด้านการให้ บริการดิจิทั ลภาครัฐที่ ตอบสนองต่อเป้ าหมายการพั ฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น และการพั ฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน
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ดั ชนี การมี ส่ วนร่วมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Participation Index: EPI) ซึ่ งเป็ นการประเมิ น
แนวทางการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการกาหนดทิศทางการทางาน
ของภาครัฐ พบว่าภาครัฐไทยมีการเปิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนมากขึ้น
ทั้งในการร้องเรียน กาหนดนโยบาย ร่างกฎหมาย การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้
ประเทศไทยมีอันดับสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน โดยขึ้นจากอันดับที่ 82 ในปี 2018 มาเป็น อันดับที่ 51 ในปี 2020
โดยประเทศไทยยังคงครองอันดับที่ 3 ของประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก
และมาเลเซีย อันดับที่ 29
ดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ในระดับท้องถิ่น (Local Online Service Index: LOSI)
เป็นการประเมินการให้บริการด้านข้อมูล การทาธุรกรรม และกลไกการมีส่วนร่วมจากคนในท้องที่ของเมืองหลัก
ในแต่ ล ะประเทศทั่ วโลก ซึ่ งริ เริ่ ม จั ด ท าขึ้ น เป็ น ครั้ งแรกในปี 2018 โดยในปี นี้ เององค์ ก ารสหประชาชาติ
ขยายกลุ่ มการส ารวจจาก 40 เป็ น 100 เมื อง ซึ่ งกรุ งเทพมหานคร มี อั นดั บตกลงเล็ กน้ อยจากอั นดั บที่ 34
มาอยู่ในอันดับที่ 39 ในปี 2020
ส่วนปี 2022 องค์การสหประชาชาติ โดยสานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Department of Economic and Social Affairs-Un DESA) ได้ ป ระกาศผลการส ารวจ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประจาปี 2022 ผลการจัดอันดับ พบว่า ประเทศไทยปรับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 55
จากอันดับที่ 57 ในปี 2020 (2563) ด้วยคะแนน 0.7660 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่อยู่ที่ 0.7565 คะแนน
พร้อมกับได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาก โดยในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ 12 ของโลก) และมาเลเซีย (อันดับที่ 53 ของโลก)
ตามลาดับ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น คือ องค์ประกอบด้านทุนมนุษย์ (Human
Capital Index) และด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Telecommunication Infrastructure
Index) ส่วนตัวเลขดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (E-Participation Index: EPI)
ประเทศไทยขึ้ น มา 33 อัน ดับ อยู่อัน ดับที่ 18 จากอันดับ ที่ 51 เมื่อปี 2020 (2563) โดยประเทศไทย
ได้อันดับ 2 ของอาเซียน ซึ่งเป็นการตอกย้าความสาเร็จจากความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนในการดาเนินงาน
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
ผลการจัดอั นดับในครั้งนี้ นั บเป็ นการบรรลุ เป้ าหมายของแผนแม่ บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในระยะที่หนึ่ง ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรกภายในปี 2565 อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายแสดงความสาเร็จ
ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทยในเวที ส ากล ซึ่ งระดั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ที่ พั ฒ นา
อย่างก้าวกระโดดอย่างชัดเจนนี้ ต้องชื่นชมและขอบคุณความร่วมมือ และความพยายามของทุกหน่วยงานภาครัฐ
ในการขั บเคลื่ อนรัฐบาลดิ จิ ทั ลตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์ชาติ ที่ วางไว้ และส านั กงานพั ฒนารัฐบาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานข้อมูลกับ UN
อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ภาครัฐไทยยังคงตระหนักถึงภารกิจด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน
และการให้ บริ การภาครั ฐที่ ยั งคงต้ องเร่ งด าเนิ นการให้ ส าเร็ จลุ ล่ วง อั นเป็ นปั จจั ยส าคั ญ ต่ อการเปลี่ ยนผ่ าน
ไปสู่ รั ฐบาลดิ จิ ทั ลอย่ างแท้ จริ ง เพื่ อตอบสนองต่ อความต้ องการของประชาชนและภาคธุ รกิ จ ภายใต้ บริ บท
การเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal นี้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 43 และมาตรา 44 มีสาระสาคัญคือ
มาตรา 43 การปฏิ บั ติ ราชการในเรื่ องใด ๆ โดยปกติ ให้ ถื อว่ าเป็ นเรื่ องเปิ ดเผย เว้นแต่ กรณี
มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่ าที่จาเป็ น
มาตรา 44 ส่ วนราชการต้ องจั ดให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกั บงบประมาณรายจ่ ายแต่ ละปี
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อ
หรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่วนราชการ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่ วนราชการ ทั้ งนี้ การเปิ ดเผยข้ อมู ลดั งกล่ าวต้ องไม่ ก่ อให้ เกิ ดความได้ เปรียบหรือเสี ยเปรียบ
หรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
7. ประเทศไทยสมั ค รเข้ าเป็ น สมาชิ กความร่ วมมื อเพื่ อการเปิ ดเผยข้ อมู ล ภาครั ฐ (Open
Government Partnership : OGP) ซึ่ งมี กระทรวงการคลั งโดยกรมบั ญ ชี กลาง เป็ นเจ้ าภาพในการเสนอตั ว
เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือ OGP ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการก ากั บ ดู แ ลภาครั ฐ ครอบคลุ ม เรื่ องการเปิ ด เผยข้ อมู ลภาครั ฐทั้ งข้ อมู ลเชิ งรุ ก
และข้ อ มู ล เชิ งรั บ และกลไกการเสริ ม สร้ างการเข้ าถึ งข้ อ มู ล (Access to Information) และการเปิ ด กว้ าง
ในการเข้าถึงข้อมูลความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
สาหรับการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 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
เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐได้ โดยมีคะแนนการประเมิน 13 คะแนน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557
ทั้ งนี้ คณะรัฐมนตรีมี มติเห็ นชอบการสมัครเข้าเป็ นภาคี สมาชิกความร่วมมือเพื่ อ การเปิ ดเผย
ข้อมู ลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ของประเทศไทย และเห็ นชอบองค์ ประกอบและหน้ าที่
และอ านาจของคณะกรรมการความร่ วมมื อเพื่ อการเปิ ดเผยข้ อมู ลภาครั ฐ (Open Government Partnership
Committee) เมื่ อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นประธาน และมีกรรมการ
จานวน 11 คน โดยมี อธิบดี กรมบั ญชี กลางเป็ นกรรมการและเลขานุ การ ที่ ปรึกษา / รองอธิบดี กรมบั ญชี กลาง
และผู้ อ านวยการกลุ่ มนโยบายการจั ดซื้ อโดยรั ฐระหว่ างประเทศ เป็ นกรรมการและผู้ ช่ วยเลขานุ การ มี หน้ าที่
และอานาจ 11 ประการ เช่น พิจารณาจัดทาร่างแผนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พิจารณาจัดทาแผนการเปิดเผยข้อมูล
ภาครั ฐของประเทศไทย พิ จารณาก าหนดแนวทางการด าเนิ นงานเพื่ อให้ เป็ นไปตามแผนการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ภาครัฐของประเทศไทย และพิจารณากาหนดแนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี เป็นต้น
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ต่อมากระทรวงการคลัง ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
OGP ได้ เนื่องจากคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการความร่วมมื อเพื่ อการเปิ ดเผยข้ อมู ลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee)
โดยกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การดาเนินการตามหลักการของ OGP มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับหลักการมอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการอยู่ ซึ่งสามารถ
น ามาพั ฒนาต่ อยอดโดยเพิ่ มเติมองค์ ประกอบหรือตั วชี้ วัดบางรายการให้ สอดคล้ องกั บหลั กเกณฑ์ การพิ จารณา
ของ OGP รวมถึงมีโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการ
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อเปลี่ยนเจ้าภาพจากกรมบัญชีกลาง เป็นสานักงาน ก.พ.ร.
ต่อมา คตช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 3 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็ นชอบให้ มีการปรับปรุงโครงสร้าง
และองค์ ประกอบของคณะกรรมการ OGP โดยยกระดับให้ มีรองนายกรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องโดยตรงเป็ นประธาน
และโอนภารกิจในเรื่องนี้ให้สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินงาน ซึ่งสานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. ได้เสนอ
มติ-ข้อสั่งการดังกล่าวเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
สานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพั ฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (อ.ก.พ.ร.ฯ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 รับทราบ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ม อบให้ ส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น เจ้ าภาพในการด าเนิ น การเข้ าร่ ว ม เป็ น สมาชิ ก OGP
และได้ มี ม ติ เสนอให้ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร) เป็ น คณะกรรมการ OGP และ อ.ก.พ.ร.ฯ
เป็นคณะอนุกรรมการ OGP ของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OGP
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP มีดังนี้
การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก OGP แต่ ล ะประเทศ จะต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น เบื้ อ งต้ น
2 เกณฑ์หลัก ได้แก่
1.1 เกณฑ์มาตรฐาน (Eligibility Criteria) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ความโปร่งใสด้านการเงินการคลัง (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 ได้แก่
(1) การยอมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (Civil Society Organization : CSO Entry and Exit)
(2) การต่อต้านภาคประชาสังคม (CSO Repression)
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8. เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs)
เป้าประสงค์ที่ 16.6
เรื่อง พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ
และโปร่งใสในทุกระดับ
เป้าประสงค์ที่ 16.10 เรื่อง สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
และมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ
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MOIT 1

หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกาหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่ วยงาน ส่ งหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การวางระบบโดยการก าหนดมาตรการการเผยแพร่ข้ อมู ล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. มีคาสั่ง หรือประกาศ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 คาสั่งอย่างเป็นทางการนั้น ได้จาก
1.1 ใช้คาสั่ง / ประกาศ เดิม (กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
หรือ
1.2 ทบทวนคาสั่ง / ประกาศ ใหม่ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
2. ในคาสั่ง / ประกาศ ตามข้อ 1. ต้องมีการระบุกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และต้องมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระบุเวลาการดาเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นาคาสั่ง / ประกาศ ที่มีกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. มีการรายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- โดยที่ ผู้ บั งคั บบั ญชา มี การรั บทราบรายงานผลฯ และสั่ งการให้ น ารายงานผลฯ ไปเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 1
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. คาสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคาสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 มีคาสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.
(รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม)
1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
เนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบ
ข้อคาถาม)
1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
50

2. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในปีทผี่ ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 มีรายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

50
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MOIT 2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม และองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน
ข้อ MOIT 2
หน่ วยงานน า Link ที่ แสดงหลั กฐานตามองค์ ป ระกอบด้ านหลั ก ฐาน จากเว็ บไซต์ ของหน่ วยงาน
วางในระบบ MITAS
ทั้งนี้ ต้องมีรายละเอียดบนเว็บไซต์หน่วยงาน ครบทั้ง 18 ข้อ (รวมข้อย่อย) ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
คะแนน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
100
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย
(2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตาแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
ต้องมี
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
รายละเอียด
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
บนเว็บไซต์
1.4 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ครบทั้ง
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจ 18 ข้อ
และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รวมข้อย่อย)
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยูห่ น่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์
ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ทีอ่ ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงาน และ (5) แผนทีท่ ี่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
1.8 ช่ อ งทางการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
การดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกาหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
10. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
12. คูม่ ือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
13. คูม่ ือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
15. คูม่ ือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
(เฉพาะสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ)
16 .รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
17. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18.3 ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
18.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

คะแนน

หมายเหตุ
1. การเผยแพร่ข้อมูลข้อ 1. ถึงข้อ 18. ต้องมี
1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ของหน่ วยงานแนบทุ กรายการ
1.2 ยกเว้น อิ น โฟกราฟิ ก ไม่ ต้ อ งมี แ บบฟอร์ม การเผยแพร่ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน
2. สานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด และส านั ก งานสาธารณสุขอ าเภอ ดาเนิ น การครบทั้ ง 18 ข้อ
(รวมข้อย่อย)
3. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ดาเนินการ 17 ข้อ (รวมข้อย่อย)
ยกเว้นข้อ 15. ไม่ต้องดาเนินการ
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คณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชุดปัจจุบัน

ช่องทาง
ลิงก์ย่อ (Short Link)
https://moph.cc/iesXx4FIS
รหัสคิวอาร์ (QR Code)
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ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิ ด เผยการด าเนิ น การเกี่ ยวกั บการจัด ซื้ อจั ดจ้ างหรือ การจัด หาพั ส ดุ ของหน่ วยงานของรัฐ นั้ น ต้อ งก่อ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกัน
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต โดยมี กลไก มี มาตรการ และมี การวางระบบในการด าเนิ นการ เพื่ อส่ งเสริ มความโปร่ งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดังนี้
1. การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสาคัญ ที่ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดย
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 44 ที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการ
เกี่ ย วกั บ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง และสั ญ ญาใด ๆ ที่ มี การอนุ มั ติ ให้ จั ดซื้ อจั ดจ้ างแล้ ว ให้ ประชาชนสามารถขอดู
หรื อตรวจสอบได้ ณ สถานที่ ท าการของส่ ว นราชการ และระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของส่ ว นราชการ
ทั้งนี้ การเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใด
ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
1.2 ประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ เรื่ อ ง ก าหนดให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 กาหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้ าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
(1) กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด หาพั ส ดุ เช่ น ระเบี ย บพั ส ดุ
มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
(2) แผนการจัดหาพัสดุ
(3) รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8)
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)
(6) รายงานผลการจั ด หาพั ส ดุ ในรอบปี ง บประมาณ และรายงานการประเมิ น ผล
การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ของหน่วยงาน
(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลหรือผลการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน
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2. การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องกาหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างว่ามี ความสั มพั นธ์ หรื อรู้ จั กสนิ ทสนมกั บผู้ ที่ มาเสนองานหรือไม่
ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นการป้ องกันผลประโยชน์ ทั บซ้ อนตามนั ยในมาตรา 126 แห่ งพระราชบั ญญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
3. เมื่ อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท า
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ มี ความคุ้ มค่ าหรือมี ความสามารถในการประหยั ดงบประมาณได้ มากน้ อยเพี ยงใด วิธีการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
และการจัดหาพัสดุ มีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจานวนเงินเท่าใด วิธีการนั้น
มี ความเสี่ ยงหรือข้ อจ ากั ดหรื อไม่ / อย่ างไร รวมทั้ งจะต้ องมี การจั ดท าข้ อเสนอเพื่ อน าไปปรับปรุง หรือพั ฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ
ตามวิ ธี การที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ ปิ ดประกาศของหน่ วยงานของรั ฐนั้ น
ตามมาตรา 11 แห่ งพระราชบั ญญั ติ การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาค เฉพาะงบลงทุ น (ค่ าครุภั ณฑ์ และที่ ดิ นก่ อสร้ าง) หมายถึ ง หน่ วยงานได้ จัด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ดซื้ อจัดจ้ างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่ วยงาน เฉพาะงบลงทุ น (ค่าครุภั ณฑ์
และที่ดินก่อสร้าง) ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ MOIT 3-MOIT 5 หมายถึง หน่วยงานต้องเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ MOIT 3-MOIT 5 บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น
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ข้อกาหนดงบประมาณที่ต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดาเนินการใน 2 หมวดเงินงบประมาณ ประกอบด้วย
1. หมวดงบดาเนินงาน
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. หมวดงบลงทุน
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งบเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยต้ อ งน าเสนอข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ อ ย่ างเป็ น ระบบ และมี ก ารเสนอรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา มีรายละเอียดดังนี้
1. รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน
โดยจาแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่ มีรายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และแสดง
เปรียบเที ยบให้ เห็ น สั ดส่ วนของการจัดซื้ อจัดจ้างและการจัดหาพั สดุ แต่ ละประเภท และเปรียบเที ยบกั บ
งบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย
1.1 ร้ อ ยละของจ านวนรายการ ที่ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ร้อยละของจานวนงบประมาณ ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนา
ข้ อ มู ล ที่ ได้ ทั้ งหมดตามข้ อ 1. มาจั ด ท าเป็ น รายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการจั ด หาพั ส ดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้งองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ
2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัด
2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
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2.1.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนา
ไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป
3. หลั ก ฐานต้ อ งมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ โดยการเสนอรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อผู้บังคับบัญ ชา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแสดงหลักฐานที่นาไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม
4. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ต้ อ งสั่ งการหรื อ อนุ ญ าตให้ น ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 3
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ทีม่ ีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัด
(2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
(2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

หมายเหตุ หน่วยงานประเมินในไตรมาสที่ 1 เพียงครั้งเดียว (ในปีที่ประเมิน)
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หน่วยงานต้องดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน
ประกอบด้วย
1. ปกหน้า
2. คานา
3. สารบัญ
4. บทที่ 1–3 (แล้วแต่กรณี)
5. ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี)
6. บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี)
7. ปกหลัง
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MOIT 4

หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

รายละเอียดข้อมูลข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงานวางระบบการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้
1. หลั กฐานการเผยแพร่ แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการจั ดหาพั สดุ ป ระจ าปี ตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญั ติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบั ญชีกลาง
และของหน่ วยงานของรั ฐ ตามวิ ธี การที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด และให้ ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ...” ประกอบด้วย
1.1 ชื่อโครงการ / รายการที่จะซื้อจ้าง
1.2 วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
1.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานจะต้องจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ในหมวดงบประมาณที่กาหนดดังนี้
งบดาเนินงาน
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งบเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งบรายงายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ ตามข้อ 1. ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการ / รายการที่ จะซื้ อจ้าง (2) วงเงินที่ จะจัดซื้ อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) ระยะเวลาที่ คาดว่า
จะจั ดซื้ อจั ดจ้ าง หน่ วยงานต้ องประกาศเผยแพร่ แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างประจ าปี ภายใน 30 วั นท าการ
หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคาอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบคาตอบ และวันที่ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน และต้องมีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบการพิจารณา
หากหน่ ว ยงานมี ก ารประกาศเผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งล่ ว งเลยกว่ า ระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสถานการณ์ ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้หน่วยงาน
ระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน MOIT ทราบด้วย
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2. มี ก ารเผยแพร่ ผ ลของแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการจั ด หาพั ส ดุ ป ระจ าปี ข องหน่ ว ยงาน
อย่างเป็นระบบ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า “หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก รายงานผลการพิ จ ารณารายละเอี ย ดวิ ธี ก าร
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการ
ร้องขอ” ประกอบด้วย
2.1 ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว
2.2 วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
2.3 ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
2.4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนิ น การรายงานผลตามแผนจั ด ซื้ อจั ดจ้ างและการจั ดหาพั สดุ ประจ าปี ของหน่ วยงาน
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
- งบลงทุน ทุกไตรมาส
- งบดาเนินงาน ทุกไตรมาส
ระบบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการจั ดหาพั สดุ ต้ อ งสามารถสอบทานกลั บ ได้
เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมิน
3. มี ก ารป้ อ งกั น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ที่บัญ ญั ติว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียกับผู้ ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาในงานนั้น
3.1 หน่วยงานใช้หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 3001
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่ อตรวจสอบบุ คลากรในหน่ วยงานด้ านการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง พ.ศ. 2560 ลงวั นที่ 12 ตุ ลาคม พ.ศ. 2560
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
และวงเงินเกิน 100,000 บาท
3.2 มี ประกาศส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยแนวทางปฏิ บั ติ งานเพื่ อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างของหน่ วยงานในการเปิ ดเผยข้ อมู ลความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ของหั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ และผู้ ต รวจรั บ พั ส ดุ จ านวน 2 แบบ คื อ วงเงิ น เล็ ก น้ อ ยไม่ เกิ น 100,000 บาท และวงเงิ น
เกิน 100,000 บาท
4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการโดยอนุญาตให้นาข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 4
หน่วยงาน ต้องดาเนินการทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 3. ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทาการ
ระบุ วันที่ ที่ ได้ รับการจั ดสรรงบประมาณในช่ องค าอธิ บายชี้ แจงประกอบหลั กฐาน วันที่ ที่ ได้ ท าการ
ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ทีผ่ ู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (งบดาเนินการ และงบลงทุน)
4. มีคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
40

หากหน่ ว ยงานมี ท บทวนแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการจั ด หาพั ส ดุ ประจ าปี ของหน่ ว ยงาน
ทั้งงบดาเนินงาน หรืองบลงทุน
- ขอให้ ห น่ ว ยงานท าการเผยแพร่ แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการจั ด หาพั สดุ ที่ ได้ ท บทวน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุกครั้งที่มีการทบทวนและดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้น
ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
2.2 งบดาเนินงาน ทุกไตรมาส
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ทีผ่ ู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกาหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
2.2 งบดาเนินงาน ทุกไตรมาส
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
40

หมายเหตุ ดาเนินการตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด
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ข้อ 3. การป้ อ งกั น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
หรือคู่สัญญา
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
จานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
20
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MOIT 5

หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
รายเดือน ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1
เดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1
เดือนมกราคม 2566-มีนาคม 2566
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1
เดือนเมษายน 2566-มิถุนายน 2566
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1
เดือนกรกฎาคม 2566-กันยายน 2566
1. ในทุก ๆ ไตรมาส ตัดรายงานแบบ สขร.1 วันที่ส่งประเมิน หรือวันก่อนส่งประเมิน
2. หน่วยงานนาแบบ สขร. 1 ที่ดาเนินการต่อเนื่องเสร็จสมบูรณ์ ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานอีกครั้ง
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมู ลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
- ระบุ ข้ อ 2 ให้ ข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกั บผลการพิ จารณาการจั ดซื้ อจั ดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐ
เป็ นเอกสารที่ หน่ วยงานของรัฐต้ องจั ดให้ มี ไว้ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดู ได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่ วยงานของรัฐจั ดท าแบบสรุปผลการด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง (5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
- กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย
(ประกาศฯ ตามภาคผนวก)
ราคากลาง ในแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เป็นไปตาม
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้
ข้อบังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง
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ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0505.3/ว 132
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561
2. ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ต้ อ งสั่ งการให้ น าสรุ ป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการจั ด หาพั ส ดุ รายเดื อ น
ตามแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 5
ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จานวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1
เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จานวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2
เดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จานวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3
เดือนเมษายน 2566-เดือนมิถุนายน 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

คะแนน
100

คะแนน
100
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ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จานวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4
เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

หมายเหตุ
1. ในทุกไตรมาส หน่วยงานสามารถตัดรายงานแบบ สขร.1 วันที่ส่งประเมิน หรือวันก่อน
ส่งประเมิน
2. เมื่ อหน่ วยงานด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างต่ อเนื่ องเสร็ จสมบู รณ์ หน่ วยงานสรุ ปผล
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการจั ดหาพั สดุ รายเดื อน ตามแบบสรุ ปผลการด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เพิ่มเติม และนาแบบ สขร. 1 ที่ดาเนินการอย่างครบถ้วน ไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง
3. กรณี เดื อนใดไม่ มี การจั ดซื้ อหรื อจั ดจ้ าง หรื อมี การยกเลิ กโครงการหรื อสั ญ ญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย และนาไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิ ด เผยการด าเนิ น การเกี่ ยวกั บการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลที่ มี ความโปร่ งใสและมี คุ ณ ธรรมโดยผู้ บ ริ ห าร
จะต้องแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุ คคลที่ มี ความโปร่ งใส เนื่ องจากในทางการบริ ห ารถื อว่ าทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด
ต่อประสิทธิภาพหรือผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนในหน่วยงานถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญ
ต่อการจัดบริการสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ความสาเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน
จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ซึ่งหลักการที่จะได้คนดี คนเก่ง มาอยู่ในระบบราชการได้นั้น
จาเป็นต้องยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย
1. หลักคุณธรรม (Merit-based)
2. หลักสมรรถนะ (Competency-based)
3. หลักผลงาน (Performance-based)
4. หลักการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization)
5. หลักคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Work life)
โดยใช้ดุลยพินิจส่วนตัวให้น้อยที่สุดในการบริหารทรัพยากรบุคคล และต้องมีการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนาไปปฏิบัติได้ สะท้อนพฤติกรรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้
บุคลากรในหน่วยงานต้องยอมรับ ปฏิบัติ และร่วมเป็นผู้กระทาการสาคัญในการขับเคลื่อนจริยธรรมให้เป็นไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
และข้อกาหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) แผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมกับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม-วัฒนธรรม
ภายในหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมและการส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ (พ.ศ. 2565-2570) ได้ ก าหนดให้ ทุ ก หน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งเสริ ม รั กษามาตรฐานทางจริ ยธรรม และการเสริ มสร้ างวิ นั ยโดยให้ ทุ กหน่ วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร้างวินัยเป็นประจาทุกปี
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บัญชากระทาผิดวินัย ตามนัยของหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 1011/ว 4 ลงวันที่
3 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชามีวินัย และป้องกัน
มิ ให้ ผู้ อยู่ ใต้ บั ญ ชากระท าผิ ดวินั ย ข้ อ 1 (1.4) ก าหนดบทบาทและหน้ าที่ ของผู้ บั งคั บบั ญ ชาให้ มี พฤติ กรรม
ในการบริหารและการเป็นผู้นาที่เป็นต้นแบบที่ดี การกากับดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย โดยการสอดแทรกหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไว้ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ. กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการและจังหวัด และในการฝึกอบรมข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักสูตรที่ ก.พ. กาหนด ตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมทั้งการฝึกอบรมหรือสัมมนาข้าราชการพลเรือน
สามัญ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ทาหน้าที่บริหารด้วย โดยอย่างน้อยต้องมีการจัดฝึกอบรม
หรือสัมมนา หรือประชุม เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านวินัยข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการและจังหวัด
ปีละหนึ่งครั้ง

MOIT 6

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม ลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกาหนด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
หรืออาจสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และร่วมขับเคลื่อนจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2564 และข้ อก าหนดจริ ยธรรมเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ต้ อ งสั่ งการให้ น านโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 6
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 1.1) ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึง
ความมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และร่วมขับเคลื่อนจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อกาหนด
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
50

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แนบตามข้อ 2.1)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

50
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MOIT 7

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงานส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76
บัญ ญั ติให้ผู้ บั งคับ บั ญ ชามี ห น้าที่ ประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการของผู้ที่ อยู่ใต้บั งคับ บั ญ ชา เพื่ อใช้ป ระกอบ
การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 (6)
ที่ระบุ “ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น สาหรับส่วนราชการที่มีการกาหนด
ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า ระดั บ ดี ขึ้ น ไป” นอกจากนี้ ต้ อ งด าเนิ น การตามกฎหมายประเภทบุ ค ลากร
5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นาประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ระดั บ ดี เด่ น และดี ม าก ไปเผยแพร่บ นเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน มี แ บบฟอร์ ม
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. แสดงหลั กฐานประกาศรายงานการประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการประจาปี ของบุ ค ลากร
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่คานึงถึง
คาสั่งการเลื่อนเงินเดือน ใน 2 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 2

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบสอง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

ไตรมาสที่ 3

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 7
ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
คะแนน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปี
100
ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร
ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
- รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต
นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร
ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
- รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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MOIT 8

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่ งหลั กฐานที่ แ สดงถึงการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้ าที่ ภ ายในหน่ วยงานเกี่ยวกั บ
การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย มีรายละเอียด
ดังนี้
1. หลักฐานการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพั ฒ นาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้ องกันมิให้กระทาผิดวินั ย ในรูป แบบการอบรม
ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี
2. รายชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า ง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
3. รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
4. ภาพกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน ในรูป แบบการอบรม
ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี
5. ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการอบรม และสั่งการให้นารายละเอียดตามข้อ 1. ถึงข้อ 4.
5.1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
5.2 กรณีสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น Facebook Instagram Twitter เป็นต้น
อนุโลมไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 8
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินยั รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัตจิ ัดโครงการอบรม
1.2 โครงการอบรม
2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินยั รวมทั้งการป้องกัน
มิให้กระทาผิดวินัย
3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินยั รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่
จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)
แล้วแต่กรณี
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

หมายเหตุ
กรณี สื่ อ สารเผยแพร่ ในช่ อ งทางอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น Facebook Instagram
Twitter เป็นต้น อนุโลมไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
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ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประเด็น
1. การจัดการเรื่องร้องเรียน
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. การจัดการเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการรับฟังเสียงสะท้อน หรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส / การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ต้องมีกระบวนการจัดการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม จาแนกเป็น
1. กระบวนการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2. กระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
กระบวนการดังข้างต้น ถือเป็ นระบบที่ ส าคั ญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
เนื่ องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยหรื อผู้ มารั บบริ การมี ช่ องทางที่ จะร้ องเรี ยนการให้ บริ การ
หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จะส่งผล
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ มี ค วามตระหนั ก และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ย่ างตรงไปตรงมา ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร
รายใดรายหนึ่ ง ดั งนั้ น การมี ระบบการจั ดการเรื่ องร้ องเรี ยนต่ าง ๆ ของหน่ วยงาน จึ งถื อว่ าเป็ นการส่ งเสริ ม
ความโปร่งใสให้ หน่ วยงานได้อีกวิธีหนึ่ ง รวมถึงจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ งานหรื อการให้ บ ริ การของเจ้ าหน้ าที่ ภายในหน่ วยงาน หมายถึ ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการ
หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ น ผู้ ยื่ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต่ อ หน่ ว ยงานโดยตรง รวมถึ งผู้ ใช้ บ ริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น และส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการตามคู่มือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แต่ยังมีการดาเนินการ
ต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องร้อ งเรียนการทุ จริตและประพฤติ มิช อบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดาเนินงานเกี่ยวกั บ
การทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบของหน่ วยงาน โดยมี ผู้ ร้ องเรี ยน / แจ้ งเบาะแสการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ
ของเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงาน รวมถึ งมี ผู้ ใช้ บ ริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยยื่ นเรื่ องร้ องเรี ยนต่ อหน่ วยงานอื่ น
และได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการตามคู่มือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของปีงบประมาณที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 และมาตรา 41 โดยมี การก าหนดระยะเวลาในการตอบสนอง
และแจ้ งผลการพิ จารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ยนการปฏิ บั ติ งานหรื อการให้ บ ริ ก ารของเจ้ าหน้ าที่ ภ ายในหน่ วยงาน
หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกั บการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ ให้ ผู้ ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน ทั้ งนี้ จะแจ้งให้
ผู้ ร้ องเรี ยนทราบได้ นั้ น ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการจั ดการเรื่ องราวร้ อ งทุ ก ข์
พ.ศ. 2552 คื อ ระบุ ชื่ อ ที่ อยู่ ให้ ชัดเจน อนึ่ ง ในปั จจุบั นจะพบการดาเนิ นการในรูปของข้ อมู ลอิเล็ กทรอนิ กส์
ดั งนั้ น ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ สามารถยื นยั นที่ อยู่ ของผู้ ร้องเรียนได้ รวมถึ งหมายเลขโทรศั พท์ ไม่ ว่าจะเป็ น
โทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หมายถึ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ที่ มี การวิ เคราะห์ ปั ญ หา / อุ ปสรรคและแนวทางแก้ ไข รายงานต่ อผู้ บั งคั บบั ญ ชา ภายในห้ วงปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 จานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประกอบด้วย
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566)
1. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ตัดรอบก่อนกันยายน 2566
1. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีที่หน่วยงาน
1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
หรือ
2. ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือมีเรื่องร้องเรียนกรณีใดกรณีหนึ่ง
หน่วยงาน จะต้ องจัดทาบันทึกข้อความรายงานเสนอผู้บริหารว่า ไม่มีเรื่อ ง
ร้ อ งเรี ย นในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดื อ น หรื อ รอบ 12 เดื อ น)
หรือ มีเพี ย งเรื่อ งร้อ งเรีย นกรณี ใดกรณี หนึ่ ง และเผยแพร่ให้ สาธารณชนสามารถ
เข้ า ตรวจสอบดู ได้ เพื่ อ ให้ สั ง คมได้ รั บ รู้ ว่ า หน่ ว ยงานมี ค วามโปร่ ง ใส และมี ร ะบบ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
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MOIT 9

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
1. หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ในลักษณะ
1.1 คู่มือปฏิบัติการการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน
1.2 คู่มือปฏิบัติการการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งคู่มือปฏิบัติการฯ ทั้ง 2 คู่มือ ต้องมีรายละเอียดดังนี้
(1) ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
(2) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(3) ระยะเวลาการดาเนินการ
(4) การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
(5) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน
(6) ช่องทางการร้องเรียน
2. หน่ วยงาน ส่ งหลั กฐานที่ แสดงถึ งช่ องทางการร้ องเรี ยนการปฏิ บั ติ งานหรื อการให้ บ ริ การ
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์
ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ผ่ า นระบบไปรษณี ย์ ผ่ า น Application หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ๆ ที่ ห น่ ว ยงานก าหนด
ตามความเหมาะสม
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 9
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีคมู่ ือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคมู่ ือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีหลักฐานทีแ่ สดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบ
หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application
หรือช่องทางอืน่ ๆ ทีห่ น่วยงานกาหนดตามความเหมาะสม
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
1. หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โดยต้ อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ปั ญ หา / อุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไข และรายงานต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
จานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
(1) สรุ ปผลการด าเนิ นงานเรื่ องร้ องเรี ยนการปฏิ บั ติ งานหรื อการให้ บ ริ การของเจ้ าหน้ าที่
ภายในหน่วยงาน
(2) สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566)
(1) สรุ ป ผลการด าเนิ น งานเรื่ องร้ องเรี ยนการปฏิ บั ติ งานหรื อการให้ บ ริ การของเจ้ าหน้ าที่
ภายในหน่วยงาน
(2) สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้ าหน้ า ที่ ภ ายในหน่ วยงาน หรื อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบ หรื อ กรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
หน่วยงาน ต้องจัดทารายงานสรุปผลว่า หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ หรือมีเรื่องร้องเรียน
เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 10
ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดาเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน
ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย
2.1 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน
2.2 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดาเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือน
ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย
2.1 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน
2.2 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

หมายเหตุ
รอบ 12 เดือน ตัดรายงานสรุปผลการดาเนินงานฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
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2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน / กระบวนการ
ต่าง ๆ ที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจาก
1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน
2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. กระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
4. กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
2. ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
3. หน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่ ว ยงาน ส่ ง หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง โครงการ / กิ จ กรรม ที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
มี โอกาสเข้ ามามี ส่ วนร่วมในการด าเนิ นงานตามภารกิ จของหน่ วยงาน ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2565 ถึ งวั นที่
31 สิงหาคม 2566
1. หลั ก ฐานโครงการ / กิ จ กรรม ที่ ด าเนิ น การ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2565 ถึ ง วั น ที่
31 สิงหาคม 2566
2. หลักฐานโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ (1) กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการวางแผน (2) กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (3) กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ และ (4) กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
3. หลั ก ฐานแสดงถึ งการมี ส่ วนร่ วมตามกระบวนการในข้ อ 2. โดยจะต้ อ งระบุ รายละเอี ย ด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย มีรายละเอียดดังนี้
3.1 รายงานการประชุ ม / สั มมนา ตามโครงการ / กิ จกรรม มี การเสนอรายงานดั งกล่ าว
ต่อผู้บริหาร
3.2 รายงานการประชุม / สัมมนา มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน
3.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงเป็นหลักฐาน
4. ภาพกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการประชุม / สัมมนา ที่ชัดเจน
5. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะต้ อ งสั่ ง การหรื อ อนุ ญ าตให้ น ารายละเอี ย ดการด าเนิ น งานไปเผยแพร่
ผ่ านเว็บ ไซต์ ข องหน่ วยงาน และมี แ บบฟอร์ม การเผยแพร่ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ านเว็บ ไซต์ ข องหน่ วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 11
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัตใิ นโครงการ และมีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 โครงการ
2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ทีผ่ ู้บริหาร
รับทราบ
(มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)
3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมดาเนินการ ตามภารกิจที่เลือก
(มีการแสดงชือ่ ของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)
4. มีรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก
5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต
นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สาหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)
7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนาไปสู่การกาหนดมาตรการ
และวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
สิน บน (Bride) หมายถึง ทรัพ ย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ที่ให้แก่
บุคคล เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นให้กระทาการ หรือประวิงเวลาการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่
- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์
- ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ หมายความรวมถึง
1. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
2. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
3. การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
4. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
5. การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
6. การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
7. การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือคิดค่าเช่า
หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
8. การให้ บ ริการโดยไม่ คิ ดค่ าบริการ หรือ คิด ค่ าบริการน้ อ ยกว่าที่ คิด แก่ บุ คคลอื่ น โดยปกติ
ทางการค้า
9. การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จาหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้แก่บุคคลอื่น
โดยปกติทางการค้า
10. การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
11. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
12. การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย
หรือบัญชีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
13. การให้รางวัล
14. การชาระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
15. การอื่ น ใดซึ่ ง เป็ น การกระท า ที่ ท าให้ ผู้ นั้ น ได้ รั บ ประโยชน์ อั น อาจค านวณเป็ น เงิ น ได้
หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด (ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
ที่มา : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. ....
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นอกจากนี้ การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ยังเกี่ยวเนื่องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์
จริ ย ธรรมการจั ด ซื้ อ จั ด หาและการส่ ง เสริ ม การขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย าของกระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2564 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2560 เรื่ อ ง มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในกระบวนการเบิ ก จ่ ายยาตามสิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารรัก ษาพยาบาลข้ าราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึ งเสนอ
คณะรัฐมนตรีประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทาความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา 3 ประเภท
คื อ การสวมสิ ท ธิ การยิ ง ยา และการช็ อ ปปิ้ ง ยา เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ
1.1 เสนอให้ ผ ลั กดั น ยุ ท ธศาสตร์ การใช้ ยาอย่ างสมเหตุ สมผล (Rational Drug Use : RDU)
ซึ่ งเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ค านึ งถึ งเหตุ ผ ลทางวิ ช าการ
ในการตัดสินใจจ่ายยามากกว่าคานึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา
1.2 ให้ มี ศู นย์ ป ระมวลข้ อ มู ลสารสนเทศด้ านยา ซึ่ งเชื่ อ มโยงกั บ โรงพยาบาลทุ กสั งกั ด
และกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และในระหว่างที่ยังไม่มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา
ดั งกล่ าว กรมบั ญชี กลางต้ องมี มาตรการควบคุ มค่ าใช้ จ่ ายผู้ ป่ วยนอกในระบบสวั สดิ การรั กษาพยาบาลข้ าราชการ
1.3 กาหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา
1.3.1 ห้ ามไม่ ให้ ห น่ วยงานที่ ท าการจั ด ซื้ อ ท าการหารายได้ ในลั ก ษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
1.3.2 ให้ ห น่ วยงานที่ ท าการจั ด ซื้ อ ต้ อ งค านึ งถึ งปั จจั ย ด้ านต้ น ทุ น (cost) มาตรฐาน
(standard) ระยะเวลาในการส่ งมอบ (time) การให้ บริ การ (service) และราคา (price) ประกอบการตั ดสิ นใจ
1.3.3 ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อกาหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั สดุ (Term of Reference) ให้ บริษั ทคู่ ค้ าต้ องปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ์
ตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
และมี ระบบอบรมเกณฑ์ จริ ยธรรมแก่ พนั กงาน โดยให้ เป็ นคะแนนบวกในคะแนนในหลั กเกณฑ์ การประเมิ น
ประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)
1.3.4 ให้ ห น่ วยงานที่ ท าการจั ดซื้ อใช้ กลไกต่ อรองราคา ตามที่ คณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบยาแห่งชาติกาหนด
1.4 ให้ เพิ่ มความเข้ มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้ งในระดั บสถานพยาบาลและระดั บ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
2. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ
2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายดาเนินการอย่างเข้มงวด
2.2 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา
2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บังคับใช้
เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนักรู้
ถึงความสาคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม
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2.2.2 ให้ สภาวิ ชาชี พที่ เกี่ ยวข้ องกั บการให้ บริ การสาธารณสุ ข จั ดให้ มี เกณฑ์ จริ ยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2.3 ให้ เกณฑ์ จริ ยธรรมเป็ นกลยุ ทธ์ เสริ มสร้ างธรรมาภิ บาลระบบจั ดซื้ อและควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล
2.3 ปลุกจิตสานึกของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2.3.1 ให้ หน่ วยงานต้ นสั งกั ดประชาสั มพั นธ์ เผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกั บเกณฑ์ จริ ยธรรม
ให้บุคลากรทราบ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม
2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริม
การขายยา และการใช้ ยาอย่ างสมเหตุ สมผลให้ ประชาชนได้ รั บทราบในรู ปแบบของสื่ อที่ มี ความเข้ าใจง่ าย
สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ทาการเฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริม
การขายยา และการใช้ ยาอย่ างไม่ เหมาะสม รวมถึ งมี ช่ องทางในการร้ องเรี ยนและแจ้ งข้ อมู ลการกระท าผิ ด
ให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
2.3.3 ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
ในระบบสวั ส ดิ ก ารข้ าราชการ ให้ ผู้ ใช้ สิ ท ธิ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจและปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสม
และไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต
2.4 การสร้างมาตรฐานการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมของภาคเอกชนเพื่ อป้องกันการส่งเสริม
การขายยาที่ไม่เหมาะสม
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานเป้าหมาย จานวน 1,867 หน่วยงาน ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่ มิ ใช่ ยาของกระทรวงสาธารณสุ ข และประกาศเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรไว้ ในที่ เปิ ดเผยทั้ งสถานที่ ทางกายภาพ
และบนเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงาน ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ร ายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ครั้งที่ 5 ตามหนังสือสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/13832 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดังรายละเอียด
ลาดับ
1

การดาเนินงาน

รหัสคิวอาร์ (QR Code) /
ลิงก์ย่อ (Short Link)

จัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศ
ลงในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ที่ 138 ตอนพิ เศษ 104 ง ลงวั น ที่
15 พฤษภาคม 2564 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ https://moph.cc/jJDQ96JuY
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามลิงก์ย่อ
และรหัสคิวอาร์
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ลาดับ

การดาเนินงาน

รหัสคิวอาร์ (QR Code) /
ลิงก์ย่อ (Short Link)

2

จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ ที่ มิ ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
ที่ สอดคล้ องกั บประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง เกณฑ์ จริ ยธรรม
การจั ดซื้ อจั ดหาและการส่ งเสริ มการขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา
ของกระทรวงสาธารณสุ ขพ.ศ. 2564 ลงวั นที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 https://moph.cc/iYb5lpoLQ
ที่ ป ระกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ มที่ 138 ตอนพิ เศษ 104 ง
ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว รายละเอี ย ด
ตามลิงก์ย่อและรหัสคิวอาร์

3

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 1,867 หน่วยงาน
ได้ จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมการจั ด ซื้ อ จั ด หา
และการส่ งเสริม การขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย าของกระทรวง
สาธารณสุข และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายใน
หกสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศฯ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ รายละเอี ย ด https://moph.cc/Nk6UrG81z
ตามลิงก์ย่อและรหัสคิวอาร์

4

จัดทาสื่ออินโฟกราฟิกเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข “4 ห้าม
3 ต้อง” เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุ ข และเว็ บ ไซต์ ข องทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด https://moph.cc/-DH4Nr_H5
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามลิงก์ย่อและรหัสคิวอาร์

ดั งนั้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่ ว ยงานเป้ าหมายการประเมิ น MOPH ITA จ านวน
1,854 หน่วยงาน
1. ต้องดาเนินการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด
2. ดาเนินการประเมินในระบบ Google forms ในข้อ MOIT 13 โดยแบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หมวดที่ 2
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
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MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ประเด็น
1. ประกาศตนเป็ นหน่วยงานที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญ และของกานั ลทุ กชนิ ด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนประเด็ น เงิ น บริ จ าคและทรั พ ย์ สิ น บริ จ าค ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566
4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ มาตรการการใช้ ร ถราชการ มาตรการการเบิ ก ค่ า ตอบแทน มาตรการ
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ
ตามที่กฎหมายกาหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ
ภายในหน่ วยงาน ส่ วนภู มิ ภ าค สั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ จั งหวัด ที่ ไม่ มี ค ณะกรรมการ
สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีรายละเอียดดังนี้
1. มี ลั ก ษณะเป็ น ค าสั่ ง หรื อ ประกาศ หรื อ ข้ อ สั่ งการอย่ างเป็ น ทางการ โดยผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด
ของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจ
2. มีกรอบแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น
ข้อ 1. ถึงข้อ 5.
3. มีการกาหนดกลไกการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร เป็นระบบและต่อเนื่อง
4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการและอนุมัติให้
4.1 นามาตรการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบอย่างเป็น
รูปธรรม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ที่มีกลไกการกากับติดตาม ตามที่หน่วยงานกาหนด ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.2 น ารายงานสรุ ป ผลต่ อ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ไปเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. กรณี ที่ หน่ วยงาน ไม่มีการดาเนิ นการตามข้อ 5. ให้อธิบายแจ้งผู้ ตรวจประเมิน MOIT
ทราบ จึงจะพิจารณาให้คะแนน
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 12
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคาสัง่ หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ
และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคาสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
และระบุการกาหนดกลไกการกากับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูล
ประกอบข้อคาถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกาหนด
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

หมายเหตุ
1. ต้องมีมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ครบทุกข้อ
2. กรณีที่หน่วยงาน ไม่มีการดาเนินการตามข้อ 5. ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน MOIT ทราบ
จึงจะพิจารณาให้คะแนน
ไตรมาสที่ 4
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกากับติดตาม มาตรการ
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคาถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5.
ตามที่หน่วยงานกาหนด
2. มีรายงานสรุปผลการกากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

หมายเหตุ
1. ต้องมีรายงานสรุปผลการกากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น
ข้อ 1. ถึงข้อ 5. ครบทุกข้อ
2. กรณีที่หน่วยงาน ไม่มีการดาเนินการตามข้อ 5. ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน MOIT ทราบ
จึงจะพิจารณาให้คะแนน
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MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25652566 ตามเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้ อจัดหาและการส่ งเสริมการขายยาและเวชภั ณฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่ วยงาน ส่ งหลั กฐานที่ แสดงถึ งการประเมิ นการด าเนิ นการตามแนวทางปฏิ บั ติ ของหน่ วยงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเกณฑ์ จริ ยธรรมการจั ดซื้ อจั ดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 โดยการนาเกณฑ์จริยธรรม
การจั ด ซื้ อจั ด หาและการส่ งเสริ ม การขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยาของกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2564
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานมาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุกจิตสานึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์ จริยธรรมนี้ ให้ มี ความเข้ าใจในเรื่องการขั ดกั นระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตั วกั บผลประโยชน์ ส่วนรวม
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม
โดยหน่ วยงาน ต้ องประเมิ น การปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์ จริ ยธรรมการจั ดซื้ อจั ดหาและการส่ งเสริ ม
การขายยาและเวชภัณ ฑ์ที่ มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด
ในระบบ Google forms ซึ่งในข้อ MOIT 13 จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หมวดที่ 2 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
1. มี รายงานการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมการจั ด ซื้ อ จั ด หาและการส่ งเสริ ม
การขายยาและเวชภัณ ฑ์ที่ มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด
ตามแบบการประเมินที่กาหนด ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Forms ด้วยการ
1.1 สั่ง Print รายงานการประเมินฯ จากระบบ Google Forms ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นไฟล์ประเภทที่มีนามสกุลเป็น PDF
1.2 นารายงานการประเมินฯ ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ประเภทที่มีนามสกุล
เป็น PDF ตามข้อ 1.1 เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ต้ อ งสั่ ง การให้ น ารายงานการประเมิ นฯ ข้ อ 1. ไปเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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หมวดที่ 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ

ประเมิ น การด าเนิ น งานตามแนวทางปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565-2566
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ตามช่องทาง
ลิงก์ย่อ (Short Link)
https://forms.gle/AXNYRTEVcA3smSSb6
รหัสคิวอาร์ (QR Code)

หมวดที่ 2 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

ประเมิ น การด าเนิ น งานตามแนวทางปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565-2566
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ตามช่องทาง
ลิงก์ย่อ (Short Link)
https://forms.gle/Xc8Yd2miETV6pLV67
รหัสคิวอาร์ (QR Code)
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ดู ตั ว อย่ า งการพิ ม พ์ (Print) ส าเนาค าตอบรายงานการประเมิ น การด าเนิ น งานตามแนวทางปฏิ บั ติ
ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ก ด ค า ว่ า “ พิ ม พ์ ” (Print) → เลื อ ก เค รื่ อ ง พิ ม พ์ (ป ล า ย ท า ง / Destination) เป็ น
“บั นทึ กเป็ น PDF” (Save as PDF) → กดค าว่ า บั น ทึ ก (Save) → เลื อ กต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งการบั น ทึ ก
ในคอมพิวเตอร์

กดพิมพ์
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 13
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สาเนาคาตอบ
รายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นาขึ้นเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการที่เป็นไปตามกฎหมายกาหนด ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุ ญ าตที่ ชั ด เจนและสะดวก ซึ่ งหน่ ว ยงานต้ อ งจั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น
ของราชการของหน่วยงานที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึง
หน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม
มาตรการการป้ อ งกั น การทุ จ ริต และผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในการใช้ ท รัพ ย์ สิ น ของราชการ และการขอยื ม
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวมในการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ และการขอยื ม ทรั พ ย์ สิ น
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงาน
ของรั ฐ การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เดี ย วกั น และการยื ม ไปใช้ น อกสถานที่
ของหน่ วยงานของรัฐ แห่ งระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ที่ ร ะบุ ว่ า การให้ ยื ม หรื อ น าพั ส ดุ ไ ปใช้ ใ นกิ จ การซึ่ ง มิ ใ ช่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
จะกระทามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทาหลักฐานการยืม
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร แสดงเหตุ ผ ลและก าหนดวั น ส่ ง คื น ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแนวทางปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุ ดังนี้
ข้อ 207 การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล
และกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้อ งได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป
- ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือ
- ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กาหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด
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ข้อ 210 การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ สิ้ น เปลื อ งระหว่ างหน่ ว ยงานของรัฐ ให้ ก ระท าได้ เฉพาะ
เมื่ อ หน่ วยงานของรัฐ ผู้ ยื ม มี ค วามจาเป็ น ต้ องใช้ พั ส ดุ นั้ น เป็ น การรีบ ด่ วน จะด าเนิ น การจัด หาได้ ไม่ ทั น การ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน
และให้มีหลั กฐานการยืมเป็ น ลายลั กษณ์ อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ ยืมจะต้องจัดหาพั ส ดุ
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ 211 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึง
1. แนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
(1) การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรูป ระหว่างหน่ วยงานของรัฐ การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายใน
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
(2) การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
มีรายละเอียดดังนี้
1. มีแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
- ยืมใช้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
- ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
- ยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภท
ใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการกากับติดตาม
2. มีแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
- ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภท
ใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกากับติดตาม
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3. ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ต้ อ งสั่ ง การให้ น าแนวปฏิ บั ติ ฯ ตามข้ อ 1. และข้ อ 2. และแบบฟอร์ ม
การยืมพัสดุทั้ง 2 ประเภท แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานย่อย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. น าแนวทางปฏิ บั ติ ฯ ตามข้ อ 1. และข้ อ 2. และแบบฟอร์ม การยืม พั ส ดุ ทั้ ง 2 ประเภท
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 14
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่
ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่
รัฐของหน่วยงาน
2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่
ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงาน
2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
ตามข้อ 2.1 และ 2.2
2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
2.5 มีกลไกการกากับติดตาม
3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
3.4 มีกลไกการกากับติดตาม
4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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ตัวชี้วัดที่ 7 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิ ด เผยการดาเนิ น การเกี่ ยวกั บการป้ อ งกั น การทุ จริต ในหน่ วยงาน ต้ อ งแสดงถึ งเจตนารมณ์ ห รือค ามั่ น ว่า
จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบ าล หน่วยงาน
ต้องดาเนินการจัดท าแผนปฏิบั ติการป้ องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) เพื่ อเป็ นการสนั บ สนุ นและส่ งเสริ มการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตในหน่ วยงาน
และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุ จริ ต การยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ดการแบบบู รณาการ ที่ สอดคล้ องกั บนโยบายรั ฐบาล
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข บริ บ ทของสั งคมไทย บริ บ ทของหน่ วยงาน และสถานการณ์ ปั จ จุ บั น
ที่ให้ความสาคั ญกับการพั ฒนาคน และการพัฒนาะบบ สาหรับการพั ฒนาคนนั้น เริ่มจากพื้นฐานทางจิตใจ
จิตสานึกเป็นสาคัญ การปรับฐานความคิดและหล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ค่ านิ ย มของบุ ค ลากรในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต รู้ จั ก แยกแยะเรื่ อ งส่ วนตั ว ออกจากหน้ าที่ ก ารงานของรั ฐ
และการพัฒนาระบบ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
บริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ยั่งยืนด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการบริหารราชการและการดาเนินชีวิต
1. หน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ ห ารส่ วนภู มิ ภ าค
จัดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่ วยงาน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ที่ สอดคล้ องกับ แผนปฏิบั ติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และตามกรอบการดาเนินงานของแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 ที่ มุ่งตอบสนองต่อยุท ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
โดยให้ เป็ น ไปตามแนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น
ตามแนวทางที่กาหนดเพียง 2 แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางนี้มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์
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ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ให้ไม่รับสินบน มีความละอายต่อการกระทาความผิด และไม่เพิกเฉย
หรืออดทนต่อการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.1 ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การปลูกฝัง
วิ ธี คิ ด ในการแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม STRONG Model จิ ต พอเพี ย ง
ต้านทุจริต หรือองค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยจะต้องมีการสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อขยายผลในเรื่องดังกล่าว
ให้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายทั่ ว ประเทศ การส่ ง เสริ ม ให้ มี วั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต ในชุ ม ชนต่ า ง ๆ
ทั่วประเทศ (เนื้อหาการประเมินในตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
1.2 ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางนี้มุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต และให้ความสาคัญกับ การจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุ จริต เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริต และเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงป้องปราม
ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ดาเนินการ เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องสาคัญ ส่งผลกระทบ
สูงต่อประเทศ ผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริตในลักษณะป้องกันการให้สินบนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการกาหนดแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้
2.1 ผ่านการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
2.2 ผ่ า นมาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในกระบวนการเบิ ก จ่ ายยาตามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข ดาเนินการขับคลื่อนให้ สถานพยาบาลของรัฐทุ กสังกัดรวมถึงสถานพยาบาลเอกชน
ให้ น าหลั กเกณฑ์ การใช้ ยาอย่ างสมเหตุ ผล (RDU) ที่ เป็ นมาตรฐานกลางไปใช้ บั งคั บอย่ างเป็ นรูปธรรม ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาเพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในของสถานพยาบาล (เนื้อหาการประเมิน
ในตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน)
2.3 มาตรการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบในระบบราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (เนื้อหาการประเมินในตัวชี้วัดที่ 4 การส่ งเสริมความโปร่งใส)
2.4 มาตรการการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ และการให้หรือการรับของขวัญ
2.5 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 92

หน่วยงานขับเคลื่อน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป / สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาลชุมชน จานวน 1,854 หน่วยงาน
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ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ต้ อ งผ่ า นความเห็ นชอบและลงนามอนุ มั ติ โดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ วยงาน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
2.1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
2.2 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566)
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
สามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่องทาง
ได้ท่ีลิงก์ย่อ https://moph.cc/SuMaDlId_
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)
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2. หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริห ารส่ ว นภู มิ ภ าค
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบ
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การขั บเคลื่ อนชมรมจริ ยธรรมของหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน คือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลชุมชน โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการ
ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมของชมรมจริ ยธรรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ด้ านการส่ งเสริมคุ ณ ธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และเชื่ อมโยงไปสู่
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีหลั กธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นหลักนาทางและหลักคิดในการดารงชีวิตและการพัฒนาให้ปรากฏชัด
เป็นรูปธรรมในกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อม
ในทุ ก มิ ติ ส่ งเสริ ม การท าความดี อ ย่ า งเป็ น ระบบ ส่ งเสริ ม พั ฒ นาระบบเครดิ ต สั งคม (Social Credit)
การให้ ด้ วยพลั งบวก เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ปลู กฝั ง / ฝึ กฝนพั ฒ นาคนในด้ านคุ ณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนฐานคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย หรือ Sense
of Purpose นั่ น คื อการรั บ รู้ แ ละสร้ างเป้ าหมายร่ วมกั น เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงอนาคตของกระทรวงสาธารณสุ ข
ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง และร่วมมือกันสร้าง
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขการทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันด้วยการมองไปข้างหน้า เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
นาสู่การเป็ นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ พอเพี ยง
วิ นั ย สุ จริ ต จิ ตอาสา กตั ญ ญู และค่ านิ ยมของบุ คลากรกระทรวงสาธารณสุ ข “MOPH” โดยให้ ค่ านิ ยม
“MOPH” ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ไม่ว่าเป้าหมายการทางานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบ
ความส าเร็ จ เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒ นาคนและพั ฒ นาระบบคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมที่ ดี และยั่ งยื น ตลอดจนพั ฒ นา
ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้นอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เ พื่อพัฒนาและสร้าง
ระบบนิ เวศคุ ณ ธรรม ระบบนิ เวศจริ ยธรรม วั ฒ นธรรมจริ ยธรรมในกระทรวงสาธารณสุ ข สู่ สั งคมคุ ณ ธรรม
อย่างยั่งยืน มีความพร้อมสาหรับวิถีชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ตามหลักการ
(1) ระเบิดจากข้างใน
(2) ทาแบบองค์รวม
(3) ทาตามหลักความจริง
(4) การมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน /
โรงเรียน-ส่วนราชการ)
(5) ทาความดีเพื่อความดี
(6) ขยายเครือข่าย
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พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ทาให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน
(2) ค้นหาความจริงขององค์กร
(3) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
(4) กาหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน
(5) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต
(6) ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้
(7) สร้างกิจกรรมชื่นชมยกย่อง
(8) สร้างเครือข่ายคุณธรรม
(9) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ
ตลอดจนนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ)
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ไปใช้ในการดาเนิ นงานของชมรมจริยธรรม เพื่อนาสู่การเป็น
“องค์ ก รคุ ณ ธรรมต้ น แบบอย่ า งยั่ งยื น ” ก าหนดระยะเวลาการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 และการรายงานและติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ตามคู่ มื อ
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
1. จั ด ส่ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของชมรมจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มที่ 1 (Download แบบฟอร์ม 1 ในหน้า 13 ของคู่มือฯ)
1.1 น าแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริม คุ ณ ธรรมฯ ที่ ล งนามโดยผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ของหน่ วยงาน
และนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1.2 คัดลอก Link ข้อ 1.1 รายงานในช่องทาง Google forms ตามลิงก์ย่อ หรือรหัสคิวอาร์
(QR Code) ในหน้า 14 ของคู่มือฯ กาหนดส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ และติดตามประเมินผล
แผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมฯ รอบ 6 เดื อ น และรอบ 12 เดื อ น ตามแบบฟอร์ ม 2 (Download
แบบฟอร์ม 2 ในหน้า 13 ของคู่มือฯ) ดังนี้
2.1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
2.1.1 รายงานผลการดาเนินงานฯ ตามแบบฟอร์ม 2
2.1.2 นารายงานผลการดาเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร และนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
2.1.3 คั ด ลอก Link ข้ อ 2.1.2 รายงานในช่ อ งทาง Google forms ตามลิ ง ก์ ย่ อ
หรื อรหั สคิ วอาร์ (QR Code) ในหน้ า 14 ของคู่ มื อ ฯ ก าหนดส่ งรายงานผลการด าเนิ น งานฯ ภายในวั น ที่
31 มีนาคม 2566
2.1.4 คั ด ลอก Link ข้ อ 2.1.2 วางในระบบ MITAS อย่ า งช้ า ภายในวั น ที่
30 มีนาคม 2566
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2.2 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566)
2.2.1 รายงานผลการดาเนินงานฯ ตามแบบฟอร์ม 2
2.2.2 น ารายงานผลการด าเนิ น งานฯ เสนอผู้ บ ริ ห าร และน าขึ้ น เผยแพร่
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2.2.3 คั ด ลอก Link ข้ อ 2.2.2 รายงานในช่ อ งทาง Google forms ตามลิ ง ก์ ย่ อ
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหน้า 14 ของคู่มือ ฯ กาหนดส่งรายงานผลการดาเนินงานฯ ภายในวันที่
15 กันยายน 2566
2.2.4 คั ด ลอก Link ข้ อ 2.2.2 วางในระบบ MITAS อย่ า งช้ า ภายในวั น ที่
14 กันยายน 2566
ศึ ก ษารายละเอี ย ด ขั้ น ตอน แบบฟอร์ ม และข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน ได้ จาก
คู่ มื อขั บเคลื่ อนชมรมจริ ยธรรมของหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ หาร
ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้ท่ีลิงก์ย่อ https://moph.cc/AwIBR7sus
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)
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MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่ วยงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมของชมรมจริ ยธรรม
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนปฏิ บั ติ การป้ องกั น ปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบของหน่ วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบและลงนามอนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารฯ โดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ของหน่วยงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2565
2. แผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมของชมรมจริ ยธรรมของหน่ วยงาน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ที่ ผ่ านความเห็ น ชอบและลงนามอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ การฯ โดยผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ของหน่ วยงาน
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
3. ผู้บริหาร ต้องสั่งการให้นา
3.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของหน่ ว ยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแล้ว นาไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 15
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ
อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบตั ิการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมตั ิ โดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านัน้
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
50
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 15 (ต่อ)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ
อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link
แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ
Google Forms ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
50

MOPH ITA 2023 : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ

88
MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.1 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน
1.2 ผู้บังคับบัญชา ต้องรับทราบ ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
สั่ งการอนุ ญ าตให้ น าไปเผยแพร่ ผ่ านเว็ บไซต์ และมี แบบฟอร์ มการเผยแพร่ ข้ อมู ลต่ อสาธารณะผ่ านเว็ บไซต์
ของหน่วยงาน
1.3 มี เนื้ อ หาที่ แ สดงถึ งผลการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
1.3.1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
1.3.2 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566)
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
ตามแบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิ บั ติ การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2.1 รอบ 6 เดือน
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
2.2 รอบ 12 เดือน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
เป็นไปตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดส่งตามปฏิทินที่กาหนดในคู่มือฯ
ทุกประการ
3. ผู้ บั งคั บบั ญ ชา รั บทราบผลการก ากั บติ ดตามการด าเนิ นการตามข้ อ 1. และข้ อ 2. สั่ ง การ
ให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 16
รอบไตรมาสที่ 2
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องนา link วางในระบบ MITAS
อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
50

2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยงาน
ต้องนา link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

50
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รอบไตรมาสที่ 4
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
(1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนา link วางในระบบ MITAS
อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
50

2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 มีรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนา link วางในระบบ
MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

50

เฉพาะรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
หน่วยงานต้องดาเนินการรายงานผลที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย
1. ปกหน้า
2. คานา
3. สารบัญ
4. บทที่ 1–3 (แล้วแต่กรณี)
5. ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี)
6. บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี)
7. ปกหลัง
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MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อย่างเป็นระบบ
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียด ดังนี้
ไตรมาสที่ 2
1. หลั กฐานการจัด ประชุม การจัด ท าแผนบริห ารความเสี่ย งการทุ จริต ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
2. หลั ก ฐานรายงานแผนบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของหน่ วยงานที่ ชั ดเจน โดยจั ดท าเป็ นรู ปเล่ มรายงาน ที่ มี การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงและจั ดท าแผนบริ หาร
ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (หน้า 92 ถึงหน้า 100)
3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นารายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน (ตามข้อ 2.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
1. หน่ ว ยงานด าเนิ น การรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ 2
2. รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ยง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของหน่วยงาน ตามตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (หน้าที่ 101)
3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน (ตามข้อ 2.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน
1

• การระบุความเสี่ยง

2

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3

• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7

• จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง

8

• การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง

9

• การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้ นตอนที่ 1 น าข้ อมู ลที่ ได้ จากขั้ นเตรี ยมการในส่ วนรายละเอี ยดขั้ นตอน แนวทางหรื อเกณฑ์
การปฏิ บั ติ งานของกระบวนงานที่ จะท าการประเมิ นความเสี่ ยงการทุ จริ ต ซึ่ งในขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น
ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทาการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ยง
ในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
อาจไม่ พบความเสี่ ยง หรื อโอกาสเสี่ ยงต่ า แต่ อาจพบว่ ามี ความเสี่ ยงในเรื่ องนั้ น ๆ ในการด าเนิ นงานที่ ไม่ ได้
อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว
นาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยู่แล้ว

Unknown Factor

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)
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ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
1

หน่วยงานอธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
การทุจริต ของกระบวนงาน หรืองาน
ที่เลือกมาทาการประเมินความเสี่ยง
ว่ามีโอกาส หรือความเสี่ยงการทุจริต

ใส่เครื่องหมาย


ใส่เครื่องหมาย


2

ตารางที่ 1
หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ ยงที่ เคยเกิ ด หรื อคาดว่ าจะเกิ ดซ้ าสู งมี ประวั ติ อยู่ แล้ ว ให้ ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ อง
Known Factor
- หากไม่ เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor
2. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์ เพื่ อแสดงสถานะความเสี่ ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ
ของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว
ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง
ความเสี่ย งระดับ ปานกลาง และสามารถใช้ค วามรอบคอบระมัด ระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง
ความเสี่ ยงระดั บสู งมาก เป็ นกระบวนงานที่ เกี่ ยวข้องกั บ บุ คคลภายนอก
คนที่ ไม่ รู้จั ก ไม่ ส ามารถตรวจสอบได้ ชั ด เจน ไม่ ส ามารถก ากั บ ติ ด ตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ 2
นาโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม
หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง
หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
3. ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้ นตอนที่ 3 น าโอกาส / ความเสี่ ยงการทุ จริต ที่ มี สถานะความเสี่ ยงระดั บสู งจนถึ งความเสี่ ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน
เกณฑ์ในการให้ค่า 1-3 มีดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้ าเป็ น กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนหลั ก ที่ ส าคั ญ ของกระบวนงานนั้ น ๆ แสดงว่ ากิ จ กรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงว่ามีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการ
ป้องกัน ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิ จกรรมหรื อขั้ นตอนนั้ นเป็ น SHOULD หมายถึ งว่ ามี ความจ าเป็ นต่ าในการเฝ้ าระวั งความเสี่ ยงการทุ จริ ต
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1 เกณฑ์พิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
กิ จกรรมหรื อขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น เกี่ ยวข้ องกั บ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิ จกรรมหรื อขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ นเกี่ ยวข้ องกั บ ผลกระทบทางการเงิ น รายได้ ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer /
User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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ตารางที่ 3 SCORING ทะเบี ยนข้ อมูล ที่ ต้องเฝ้ าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ ระดับ ความเสี่ ยง
(Risk level matrix)
ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยง
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
รวม
3
2
1 3
2
1 จาเป็น X รุนแรง
(ใส่เลขตัวเดียว)
(ใส่เลขตัวเดียว)

ตารางที่ 3
นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขัน้ ตอนหลัก
MUST
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2

กิจกรรมหรือขัน้ ตอนรอง
SHOULD
ค่าควรเป็น 1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
1
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial

2

3

X
X

X
X

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User

X

X

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process

X

X

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

X

X
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4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment
ขั้น ตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมิน
การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี
จัดการได้ทั นที ทุ กครั้งที่ เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้
จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน
จัดการไม่ ได้ หรือได้เพี ยงส่วนน้อย การจัดการเพิ่ มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ
ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสีย่ ง
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ดี
พอใช้
อ่อน

ระดับต่า
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง

ระดับปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ระดับสูง
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง

ตารางที่ 4 ให้ น าค่ าความเสี่ ยงรวม (จ าเป็ น X รุ นแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิ น
การควบคุ ม ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต โดยการวิ เคราะห์ จ ากคุ ณ ภาพการจั ด การขององค์ ก รกั บ ความเสี่ ย ง
เรื่องที่ ท าการประเมิ น (ดี / พอใช้ / อ่อน) เพื่ อประเมิ น ว่าความเสี่ยงการทุ จริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับ ใด
จะได้นาไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
5. ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 5 ให้ เลื อกเหตุ การณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ยงสู งสุ ดจากการประเมิ น การควบคุ ม ความเสี่ ยง
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่ อ ยู่ ในช่ อ งค่ าความเสี่ ย ง อยู่ ในระดั บ สู ง ค่ อ นข้ างสู ง
ปานกลาง มาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง
(กรณี ที่ ห น่ วยงานท าการประเมิ น การควบคุ ม ความเสี่ ย งในตารางที่ 4 ไม่ พ บว่ า ความเสี่ ย ง
อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับ ต่า หรือ ค่อนข้างต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือก
ภารกิ จ งาน หรื อ กระบวนงานหรื อ การด าเนิ น งานที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด หรื อ มี โอกาสเกิ ด ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)
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ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ...................................................................................................................................
มาตรการป้องกันการทุจริต
ที่
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณค์ วามเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลาดับ
ความรุนแรงความเสี่ ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริตต่อไป ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOPH ITA 2023 : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ

98
6. ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังห
ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่ งเปรียบเสมือนเป็ นการสร้างตะแกรงดัก เพื่ อเป็ นการยืนยัน
ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
โอกาส /
มาตรการ
ที่
ความเสี่ยงการทุจริต
ป้องกันการทุจริต

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง

ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5
ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายทีย่ ังแก้ไขไม่ได้
สีแดง

เกินกว่าการยอมรับ

สีเหลือง

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

สีเขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะตามสี
สถานะสีเขียว

นิยามตามสถานะสี
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย /
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง
ระดับความรุนแรง < 3
เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม
เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3

สถานะสีแดง
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7. ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 7 นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ
3 สถานะ ซึ่ งในขั้ น ตอนที่ 7 สถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่ อ ยู่ ในข่ า ยที่ ยั งแก้ ไขไม่ ได้ จะต้ อ งมี กิ จ กรรม
หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
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8. ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 8 เป็ นการจัดทารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม
ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง
หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
ที่
เขียว
เหลือง

แดง
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รายงานรอบไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
9. ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ 4
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .......................................................................
หน่วยงานที่ประเมิน ..........................................................................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส / ความเสี่ยง
สถานะของการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ผลการดาเนินงาน

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 17
ไตรมาสที่ 2
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัตจิ ัดการประชุมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการประชุมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งและจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขัน้ ตอนที่ 1-8) หน้า 92-100
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

ไตรมาสที่ 4
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการนามาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
ที่ได้จากข้อ MOIT 17 ไปปฏิบัติใช้ครอบคลุมทั่วทั้งหน่วยงาน ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
1. มี ลั กษณะเป็ นค าสั่ ง / ข้ อสั่ งการ / ประกาศ โดยผู้ บริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงาน หรื อผู้ บริ หาร
ที่ได้รับมอบหมาย
2. มี มาตรการป้ องกั นการทุ จริต (การควบคุ มความเสี่ ยงการทุ จริต) อย่ างเป็ นรูปธรรมที่ ชั ดเจน
เพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ที่ได้จากข้อ MOIT 17
3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นามาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 18
ไตรมาสที่ 2
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคาสัง่ / ข้อสั่งการ / ประกาศ
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น
2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ที่ได้จากข้อ MOIT 17
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2.
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ในระบบรายงานการเรี่ ย ไรและการให้ ห รือ รั บ ของขวั ญ หรือ ประโยชน์ อื่ น ใด (MOPH Solicit
Report System : MSRS) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณี ก ารให้ ห รือ รับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์ อื่ น ใด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ MSRS
ทั้ งนี้ หน่ วยงานต้ อ งด าเนิ น การพิ ม พ์ (Print) รายงานฯ ที่ ได้ จ ากระบบ MSRS ตามตั ว อย่ างในหน้ า 106
นาขึ้นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นารายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์
อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. รายงานตามข้อ 1. จานวน 2 รอบ ดังนี้
3.1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
3.2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนนข้อ MOIT 19
ไตรมาสที่ 2
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ
MSRS (แนบตามข้อ 1.)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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ไตรมาสที่ 4
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
นา link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print)
จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

ตัวอย่างการ Print screen รายงานฯ ที่ได้จากระบบ MSRS
โดยการ
กด ค าว่ า “ พิ ม พ์ ” (Print) → เลื อกเค รื่ อ งพิ ม พ์ (ป ล ายท าง / Destination) เป็ น
“บั นทึ กเป็ น PDF” (Save as PDF) → กดค าว่ า บั น ทึ ก (Save) → เลื อ กต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งการบั น ทึ ก
ในคอมพิวเตอร์

กดพิมพ์
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ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตั วชี้ วั ดนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อประเมิ นการเผยแพร่ ข้ อมู ลที่ เป็ นปั จจุ บั นบนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงาน
เปิดเผยการดาเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ได้แก่ การให้องค์ความรู้
เรื่ องผลประโยชน์ ทั บซ้ อนในหลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง การที่ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ กระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้ า ที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือพวกพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทาที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จากัด
อยู่เฉพาะในรูป แบบของตั วเงิน หรือ ทรัพ ย์ สิ น เท่ านั้ น แต่ รวมถึ งผลประโยชน์ อื่ น ๆ ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในรูป แบบ
ของตั ว เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้ จ าแนกรู ป แบบ
ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และสานักงาน ป.ป.ช.
กาหนดเพิ่มอีก 3 รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 รูปแบบที่ 9 และรูปแบบอื่น ๆ) รวมทั้งสิ้น 10 รูปแบบ ได้แก่
1. การรั บ ผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ และผลจากการรั บ ผลประโยชน์ นั้ น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2. การทาธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์
จากที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
4. การทางานพิเศษโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนาข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
8. การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
10. รูปแบบอื่น ๆ
ด้ วยการน าหลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษาฯ มาเสริ มสร้ างวั ฒ นธรรมสุ จริ ต ต่ อต้ านการทุ จริ ต
ในหน่ วยงาน ปลู กฝั งความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และแยกแยะเรื่ องส่ วนตั วกั บส่ วนรวม มี การปลู กฝั ง สั่ งสอน
หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องวางน้าหนักไปที่การแก้ไขปัญหา
ความคิด พฤติกรรมการปฏิบั ติของข้าราชการที่ ไม่สอดคล้องกับแนวความคิ ดของการเป็ น “บุ คคลสาธารณะ”
หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary
Thinking ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” มาขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิด
ของบุ คลากรในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ขเกี่ ยวกั บเรื่องผลประโยชน์ ทั บซ้ อน ให้ สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนบุ คคลกั บผลประโยชน์ ส่ วนรวม ส่ งเสริมให้ มี ระบบกล่อมเกลาทางสั งคมในการต่ อต้ านการทุ จริต ฝั ง Chip
MOPH ITA 2023 : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ

108
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG จนกลาย
เป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติประจา เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตน
หรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงาน
จนกระทั่ งไม่ ทนต่ อการทุ จริ ต และก่ อให้ เกิ ดการลงโทษทางสั งคม (Social Sanction) ส่ งผลท าให้ เจ้ าหน้ าที่
ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้อง
ปลู กฝั งและสร้ างให้ เกิ ดวั ฒ นธรรมทางความคิ ดแยกแยะผลประโยชน์ ส่ วนบุ คคลกั บผลประโยชน์ ส่ วนรวม
และกระบวนการของหน่ วยงานที่ ต้ องมี การก าหนดแผนการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตในหน่ วยงาน
นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต
ได้เช่นกัน
หน่วยงานต้องมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต และแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม มีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมการสร้างจิตสานึกหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
หรือโมเดล 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
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสาคัญคือ การมีเหตุผล ความสมดุล
การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย มีดังนี้
S-Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต คือ บุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ
T-Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R-Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทา ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง
จะสอดคล้องกับ
O-Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือ การต่อสู้
ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
N-Knowledge ความรู้ คื อ การพั ฒ นาให้ เกิ ดสิ่ งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ในทางของทุ จริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง
G-Generosity ความเอื้ ออาทร คื อ ความเอื้ ออาทรตามจริ ยธรรมและจิ ต พอเพี ยง แต่ สาเหตุ
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอื้ออาทรในนิยามนั้น
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน
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ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG
 มือขวาที่กาแน่น
แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพี ยง (S : sufficiency) ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T : transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้
 กามือแนบ อกข้างซ้ายตรงหัวใจ
แสดงถึงการมี ใจตื่ นรู้ (R : realise) ต่ อปั ญ หาการทุ จริต มุ่ งมั่ นไปสู่ อนาคตข้ างหน้ า
(O : onward ) ในการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อความเจริ ญ อย่ า งยั่ ง ยื น ของชาติ แสวงหาพั ฒ นาความรู้
(N : knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร (G : generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและกฎหมาย
 มือกาแน่น แนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย
แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สามารถ เรี ยก ดู ห ลั ก สู ต รต้ านทุ จริ ต ศึ ก ษา (Anti-Corruption Education)
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ได้ที่ลิงก์ย่อ

https://moph.cc/l12ptgrSC
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)
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MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริต
ศึ กษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บปรั บปรุ ง) พ.ศ. 2565 มี รายละเอี ยด ดั งนี้
1. หลักฐานการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2. รายชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บซ้ อนในหลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษา
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบั บปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้ แก่บุ คลากรในหน่วยงาน
3. รายงานผลการอบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนในหลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษา
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบั บปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้ แก่บุ คลากรในหน่วยงาน
4. ภาพกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน
5. ผู้ บั งคั บ บั ญ ชารั บ ทราบผลการอบรม และสั่ งการให้ น ารายละเอี ย ดตามข้ อ 1. ถึ งข้ อ 4.
เผยแพร่ ผ่ านเว็บ ไซต์ และมี แ บบฟอร์ม การเผยแพร่ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ านเว็บ ไซต์ หรือ สื่ อ สารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

หน่วยงานเป้าหมายต้องดาเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เอง
ห้ามมิให้ทาในภาพรวม

MOPH ITA 2023 : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ

111
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 20
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
1.2 โครงการ
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
5. มีภาพกิจกรรมทีร่ ะบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล โดยมุ่งเน้น
ในข้อ 1. และ ข้อ 2.
1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ด้วยการแสดงถึงเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่ วยงานอย่างซื่ อสัตย์สุ จริต โปร่งใสและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมี นโยบายที่ เคารพสิทธิ
มนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ในประเด็น
1.1 การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
1.2 การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ที่สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
1.3 การประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางาน
2. หน่วยงานต้องมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และมีแนวปฏิบัติ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
2.1 รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทยหลายฉบั บ รวมถึ งฉบั บปั จจุ บั นปี พุ ทธศั กราช 2560
ได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนชาวไทยไม่ว่า
เหล่ากาเนิด เพศ หรือศาสนาใดย่อมได้รับความคุ้มครองโดยเสมอกัน
2.2 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women–CEDAW) ส่งผลให้
ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
และความเป็นธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ โดยมุ่งให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของหญิ ง
และชาย ห้ ามไม่ ให้ กระท าการเลื อกปฏิบั ติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้มีการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิ งชาย ส่ งผลให้ หน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องต้ องน าไปก าหนดเป็ นนโยบายและทิ ศทาง
การดาเนินงาน
2.3 คณะรั ฐมนตรี มี มติ เมื่ อวั นที่ 21 เมษายน 2563 เห็ นชอบมาตรการในการป้ องกั น
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เสนอ
2.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่น
ของประเทศไทยในการส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่ างเพศ โดยก าหนดการห้ ามการเลื อกปฏิ บั ติ โดยไม่ เป็ นธรรม
ระหว่างเพศ อันหมายถึงการกระทา หรือไม่กระทาการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ
ไม่ ว่ าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุ ที่ บุ คคลนั้ นเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิ ง
หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกาเนิด

MOPH ITA 2023 : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ

113
2.5 ประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397
กาหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทาให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
5,000 บาท และหากกระทาในสาธารณสถาน ต่อหน้าธารกานัล หรือส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ รวมทั้งหากกระทา
โดยผู้บั งคับบั ญชา นายจ้าง หรือผู้มี อานาจเหนือต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
2.6 ข้าราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการกระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 กาหนดการกระทาอันเป็นการล่วงละเมิด
หรื อคุ กคามทางเพศไว้ ซึ่ งเป็ นการคุ้ มครองข้ าราชการพลเรื อน เจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงานของรั ฐ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่เจตจานงสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานต่ อ สาธารณชน และนโยบายที่ เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและศั ก ดิ์ ศ รี ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น มีรายละเอียด ดังนี้
1. มี เนื้ อ หาที่ แ สดงถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารงานให้ ส าเร็ จ ตามพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล เนื้อหาประกอบด้วย
1.1 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.2 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.3 เจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทา
การใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานจะต้องมีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1-1.3
จานวน 3 ฉบับ
2. เจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ดาเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
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3. ภาพถ่ายกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
4. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะต้ อ งสั่ ง การอนุ มั ติ ใ ห้ น าประกาศเจตนารมณ์ ต ามข้ อ 1.1 ถึ งข้ อ 1.3
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอืน่
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 21
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3
ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จานวน 3 ฉบับ)
3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน
ต่อสาธารณชน ดาเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565
ถึงเดือนมีนาคม 2566)
4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ทีร่ ะบุวัน เวลา สถานที่จดั กิจกรรมที่ชดั เจน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หมายเหตุ

คะแนน
100

กิจกรรมการประกาศต้องดาเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2
(ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
ทัง้ 3 ประกาศ ดาเนินการพร้อมกันในวันเดียว
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MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ข้อมูลประกอบคาถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรม
สากล ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและศั ก ดิ์ ศ รี ของผู้ ป ฏิ บั ติ งานมาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
การล่ วงละเมิ ดทางเพศในการท างาน ในลั กษณะแนวปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน
1. มีหลักฐานเป็นคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางานของหน่วยงาน
2. มีหลักฐานการแจ้งเวียน
3. มีรายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานของหน่ วยงาน ตามแบบรายงานที่ ก าหนดด าเนิ นการให้ เสร็ จสิ้ น ในไตรมาสที่ 4 ผ่ านระบบ
Google Forms ด้วยการ
3.1 สั่ง Print รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการล่วงละเมิด
หรือคุ กคามทางเพศในการท างานของหน่ วยงาน จากระบบ Google Forms ในรูปแบบของข้อมู ลอิ เล็กทรอนิ กส์
เป็นไฟล์ประเภทที่มีนามสกุลเป็น PDF
3.2 นารายงานฯ ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ประเภทที่มีนามสกุลเป็น PDF
ตามข้อ 3.1 เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. ผู้บังคับบัญ ชา ต้องสั่งการให้นาแนวปฏิบัติฯ และรายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงานตามข้อ 2. ถึงข้อ 3. ไปเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สามารถรายงานผลการด าเนิ น งานตามมาตรการการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน ประจาปีงบประมาณ 2566 ตามช่องทาง

ลิงก์ย่อ (Short Link)
https://forms.gle/Agzww5GR9RvWf2wF8
รหัสคิวอาร์ (QR Code)

MOPH ITA 2023 : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ

116
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 22
ไตรมาสที่ 2
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100

ไตรมาสที่ 4
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกากับติดตามมาตรการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน
ตามแบบรายงานที่กาหนดดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Forms
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการกากับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางานของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์ (Print)
สาเนาคาตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นาขึ้นเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
วาง link อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100
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ดูตัวอย่างการพิมพ์ (Print) สาเนาคาตอบรายงานการกากับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

กด ค าว่ า “ พิ ม พ์ ” (Print) → เลื อกเค รื่ อ งพิ ม พ์ (ป ล ายท าง / Destination) เป็ น
“บั นทึ กเป็ น PDF” (Save as PDF) → กดค าว่ า บั น ทึ ก (Save) → เลื อ กต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งการบั น ทึ ก
ในคอมพิวเตอร์

กดพิมพ์
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ขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานทางจริย ธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา ๖ วรรคสี่ บัญ ญั ติ ให
หน ว ยงานของรัฐ อาจจัด ทํ าข อกํ า หนดจริย ธรรมเพื่ อใชบั งคับ กับ เจาหนาที่ ของรัฐ ในหนว ยงานนั้น เพิ่มเติ ม
จากประมวลจริยธรรมใหเหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหนวยงานของรัฐนั้นดวยก็ได
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป น ส ว นราชการที่ มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการให บ ริ ก าร
ด า นการแพทย แ ละสาธารณสุ ข แก ป ระชาชน เพื่ อ ให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพที่ ดี และสามารถเข าถึ งบริ ก าร
สาธารณสุ ข ทุ ก ด า น สอดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาของแต ล ะพื้ น ที่ โดยให บ ริ ก ารประชาชนอย า งเป น ธรรม
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพจึงขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตองมีจิตสํานึกในหนาที่ กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้ง
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสี่ แห งพระราชบั ญ ญั ติมาตรฐานทางจริย ธรรม
พ.ศ. 2562 และขอ 12 แหงระเบี ยบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑ การจัดทํ า
ประมวลจริยธรรม ขอกําหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง กํ า หนดข อ กํ า หนดจริ ย ธรรมเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มี ค วามประพฤติ ดี สํ านึ ก ในหน าที่ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และถื อ เอาประโยชน ส าธารณะเป น ที่ ตั้ ง
เป น ขาราชการที่ ดี มี เกี ย รติ มี ศักดิ์ ศรี สร างความเลื่ อมใสศรั ทธา ความเชื่อถื อ และยกย องจากประชาชน
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอกําหนดจริยธรรมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ข อ 2 เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พึ ง ปฏิ บั ติ ต น
เพื่อรักษาจริยธรรม ดังตอไปนี้
2.1 ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศ อั น ได แ ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย
และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1) มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๑) จงรั ก ภั ก ดี ต อ ประเทศชาติ มี ค วามภู มิ ใจในความเป น ไทย รั ก ษา
ผลประโยชนของชาติ และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
(๒) มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
(๓) นํ าหลั กธรรมคํ าสอนตามศาสนาที่ต นเคารพนั บ ถือ มาเป น แนวทาง
ในการปฏิ บั ติห น า ที่ ราชการ ดํ ารงชี วิ ตดวยความเรีย บงาย ประหยัด เหมาะสมกับ ฐานะของตนและสังคม
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม
(๔) สงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดและทํานุบํารุงศาสนา
ใหมีความเจริญยั่งยืน
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(๕) แสดงออกถึง …

-2(๕) แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
(๖) สนับสนุนและมีสวนรวมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตาง ๆ
2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ผูใดจะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยทางใด ๆ มิได
3) เป นจิ ตอาสา ทํ าความดีด วยหั วใจ โดยอุ ทิ ศตนกระทํ าการอั นเป นประโยชน
ต อส วนรวมสนองพระราชปณิ ธ านพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ตอยอด
4) เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ต อ งเคารพและปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
อยางตรงไปตรงมา
5) เจาหนาที่ของรัฐตองยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของสังคมนําคําสอนทางศาสนาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ
ของตน และสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
2.2 ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่
1) เจาหนาที่ของรัฐตองมีจิตสํานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได โดยตองวางตน ดังนี้
(1) มีความซื่อสัตยสุจ ริต อดทน และมีความเพี ยร ใชความรู สติปญ ญา
คุณธรรม เปนภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต
(2) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ยึ ด ถื อ ผลประโยชน ข องทาง
ราชการมากกวาประโยชนสวนตน
(3) ปฏิ บั ติ ห น าที่ อ ย า งเต็ ม ความสามารถ เสี ย สละและอุ ทิ ศ เวลาให แ ก
ทางราชการจนงานสําเร็จถูกตองตามมาตรฐานของงาน
(4) อุทิศตนให กับ การปฏิบั ติงานในหน าที่ ดวยความรอบคอบระมั ดระวัง
และเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(5) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง
หนาที่ของตน หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(6) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม
ของแตละกรณี
(7) รั บ ผิ ด ชอบในผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการของตนพร อ มที่ จ ะรั บ
การตรวจสอบและรับผิดในผลของการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพรองผิดพลาดขึ้น โดยตองรีบแกไขใหถูกตอง
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(8) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(9) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง
เพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
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2) เจาหนาที่ ...

-32) เจาหนาที่ ของรัฐตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหน งหนาที่ และยึดถื อ
ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว โดยตองวางตนดังนี้
(1) รั บ ประโยชนจ ากการปฏิบ ัติร าชการเฉพาะที่ท างราชการจัด ให
ตามกฎหมายและระเบียบ
(2) ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น
(3) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติ พี่นอง
พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิ จใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้ น
หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(4) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(5) ไม กระทํ าการใด หรื อดํารงตํ าแหนง หรื อปฏิ บั ติ การใดในฐานะส วนตั ว
ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
(6) ในการปฏิบัติ ห นาที่ที่ รับ ผิดชอบในหน วยงานโดยตรงหรือหน าที่ อื่น
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ในกรณี ที่ มี ความขั ด แย งระหว างประโยชน ของทางราชการ หรือ ประโยชน ส ว นรวมกั บ ประโยชน ส ว นตน
หรือสวนกลุมอันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
2.3 กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
เจาหนาที่ของรัฐตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
โดยตองวางตน ดังนี้
1) กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
2) ไมอดทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
3) ไม ต กอยู ใต อิ ท ธิ พ ล ไม ใช อิ ท ธิ พ ล และไม ใช อํ านาจในทางที่ ไม ถู ก ต อ ง
ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดํารงชีวิตสวนตน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกรทุกรูปแบบ
4) มีสัจจะและไมสัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนา
ของตนเอง
5) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการด ว ยความถู ก ต อ งชอบธรรมตามกฎ หมาย
และตามทํานองคลองธรรม
6) ปฏิบัติตามคําสั่งบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมายและกลาคัดคานหรือโตแยง
คําสั่งที่ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
7) ยื น หยั ด ในการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ต ามหลั ก วิ ช าและจรรยาวิ ช าชี พ
ดวยความกลาหาญ
8) กลาแจงเหตุห รือรองเรียนในกรณีที่พบเห็ นการกระทําผิ ดหรือการกระทํ า
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
9) เป ด เผยการทุ จ ริ ต ที่ พ บเห็ น หรื อ รายงานการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ตอผูบังคับบัญชา หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยไมปลอยปละละเลย
2.4 คิดถึงประโยชน ...

-42.4 คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ
เจาหนาที่ของรัฐตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นตนและประโยชนสวนรวม โดยตองวางตนดังนี้
1) มีความมุงมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน
2) ไม เ รี ย กรั บ หรื อ ยอมจะรั บ หรื อ ยอมให ผู อื่ น เรี ย กรั บ หรื อ ยอมจะรั บ
ซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติ ของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติห นาที่ ไมวาจะเกี่ย วของ
หรื อ ไม เกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ไม ก็ ต าม เว น แต เป น การให โ ดยธรรมจรรยาหรื อ เป น การให
ตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
3) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
4) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
5) การดําเนินการใด ๆ ตองมีเหตุผล และใชความรูตามหลักวิชาการมาพิจารณา
ใหเชื่อมโยงอยางรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ
6) ปกปองผลประโยชนของชาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประชาชน
7) การดําเนินการใด ๆ ตองมีเหตุผล และใชความรูตามหลักวิชาการ มาพิจารณา
ใหเชื่อมโยงอยางรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ
2.๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เจาหนาที่ของรัฐตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ
โดยเครงครัด โดยตองวางตนดังนี้
1) ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ โดยมุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางแทจริง จนเต็มกําลังความสามารถ
2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกตอง และเปนธรรม
3) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความสุจริต
ประหยัด คุมคา และไมฟุมเฟอย
4) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
5) ปรั บ ปรุ งวิ ธี ก าร กระบวนการทํ างาน ตลอดจนกฎเกณฑ ที่ ไม ช อบธรรม
ที่เปนอุปสรรคตอการบริการประชาชน
6) มุงพัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานที่ดี โดยพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ให เ ป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค และความชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ง าน
ใสใจความกาวหนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองคกรและวิชาชีพของตน เลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางเหมาะสม
และเชื่อมั่นในระบบการทํางานเปนทีม
7) รับฟงความคิดเห็น พรอมที่จะตอบชี้แจง และอธิบายเหตุผลใหแกประชาชน
ผูรวมงานและผูมีสวนเกี่ยวของ
8) ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหภารกิจบรรลุผลและเปนประโยชน
ตอสวนรวม
2.6 ปฏิบัติหนาที่ …
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โดยตองวางตน ดังนี้

2.6 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเป น ธรรมและไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ

1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและเที่ยงธรรม
2) ปฏิบัติหนาที่โดยละเวนจากการใชอคติ ไดแก ความรัก ความโกรธ ความกลัว
ความหลง มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
3) วางตัวเปนกลางทางการเมือง
4) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวา
ที่มีอยูตามกฎหมาย
5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ทางสั งคม สิ่ งแวดล อ ม สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนศั กดิ์ศรีความเป น มนุ ษ ย และสิท ธิเสรีภ าพของบุ ค คล ไม กระทํ าการ
ใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย
6) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคล ผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรมและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
7) ให ความช วยเหลื อประชาชนที่ ถูกละเมิ ดหรือได รับการปฏิ บั ติ ที่ไม เปนธรรม
โดยไมชักชา
8) ละเว น การให สั ม ภาษณ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย
หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
9) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
10) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
11) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ มีน้ําใจ เอื้ออาทร และมีจิตบริการตอผูมารับบริการ
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็ว และถูกตอง โดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง
12) ไมกระทําการใดอันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
13) ให ข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชนได อ ย า งครบถ ว น ถู ก ต อ ง ทั น การณ
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
14) ให ผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เข า มามี ส ว นได ส ว นเสี ย ร ว ม
ในการปฏิบัติราชการ
17
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2.7 ดํารงตน …
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 23 ตุลาคม 2565
หัวข้อ: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Manual
MOPH ITA 2023)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Manual
MOPH ITA 2023)
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

