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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาประเทศไทย 20 ปี นโยบายรัฐบาล
ให้ความส าคัญกับระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สังคมไทยปลอด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านด าเนินชีวิต
และการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้นอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และหรือได้คะแนน 50 ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึง
ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ด้านการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือความภาคภูมิใจในตัวเองที่เป็นคนดี  
มีคุณธรรม รวมถึงความภาคภูมิใจในหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เป็นองค์กรคุณธรรม มีภาพลักษณ์
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร Executive summary 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมไว้ ดังนี้  

1) ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 
2) บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมบริการที่ดี 

4 ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
 1) ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านการประเมิน ITA 
 2) คะแนนประเมิน ITA ระดับกรม มากกว่าร้อยละ 90  
 3) บุคลากรมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 4) จ านวนเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แหล่งงบประมาณ : งบประมานแผ่นดิน หมวดงบประมาณบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 
606,300.00 บาท (หกแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  
แผนงานการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานที่ 1. การพัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมประกอบด้วย 
1.1 การจัดท าและพัฒนาแผนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2565 – 2569) 
1.2 การถ่ายทอดงานคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติ 
1.3 การจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.4 การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนงานที่ 2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก
บุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต 

1. สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. การปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก สร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
3. จัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรี
สาธารณสุข และคนดีศรี สบส. 
 5. ประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนงานที่ 3. การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 2. การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 3. การจัดการความรู้และการสร้าง/พัฒนาเครือข่ายองค์กรคุณธรรม 
แผนงานที่ 4. การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA 
 1. การมีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
 2. การเปิดข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต บน web site 
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แผนงบประมาณบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีส านักงาน ป.ป.ช.เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
เป้าหมายประเทศ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนนภายในปี พ.ศ. 
2564 
แนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางท่ี 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด :  
 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 48) 
 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 48) 
 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป) 
แนวทางท่ี 2 : ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด : 
 2.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง (ร้อยละ 8) 
 2.2 คดีทุจริตในหน่วยงานลดลง 
  - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 8 
  - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลงร้อยละ 8   
 2.3 จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 8 
แนวทางท่ี 3 : ปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัด : 
 1. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนดไม่เกิน
ร้อยละ 35 
 2. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนคดีท่ีส่งฟ้อง 
ผลผลิตระดับกรม : โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส 
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แผนงานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
เป้าหมายระดับกรม :  1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมบริการที่ดี 
3. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 

ผลผลิต : โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส 
แผนงาน/โครงการระดับกรม : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตัวช้ีวัดระดับกรม :  

1. หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้คะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

แผนงานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย  
แผนงานที่ 1. การพัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม : แผนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ระยะ 5 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พ.ศ. 
2565 – 2569) 
กิจกรรมที่ 1.1 การจัดท าและพัฒนาแผนบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย 

 1) การจัดท าร่างแผนบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 5 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พ.ศ. 2565 
-2569) 
 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 5 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(พ.ศ. 2565 -2569) 
 3) การท าประชาพิจารณ์แผนบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 5 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พ.ศ. 
2565 -2569)  
 4) การปรับปรุงและแก้ไขแผนบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 5 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(พ.ศ. 2565 -2569) 
 5) การขออนุมัติและประกาศใช้แผนบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 5 ปี กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (พ.ศ. 2565 -2569) 
กิจกรรมที่ 1.2 การถ่ายทอดงานคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กิจกรรมย่อย 

 1) การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาดร่วมต้านการทุจริต 
(HSS Zero Tolerance) 
 2) ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 



ง 
 

กิจกรรมที่ 1.3 การจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย 

 1) การนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย ระบบ SMART 
 2) การส่งเสริม พัฒนาการศึกษา วิจัย และจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 
 3) การสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงานที่ 2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก
บุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม : บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคต ิ       
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 48) 
กิจกรรมที่ 2.1 การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย 

 1) สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 3) จัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หรอืปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับหน่วยงาน 
แผนงานที่ 3. การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรม 

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม : หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ดังนี้ 
  - ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละ 100 
  - ระดับองค์กรคุณธรรม ร้อยละ 40 
  - ระดับองคก์รคุณธรรมต้นแบบ ร้อยละ 20 
กิจกรรมที่ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามเกณฑ์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ยังไม่เคยได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
และได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับองค์กรคุณธรรม 

กิจกรรมย่อย 
 1) หน่วยงานก าหนดเป้าหมาย ชุดความดีที่อยากท า หรือปัญหาที่อยากแก้ แบบมีส่วนร่วม 
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามชุดความดีที่อยากท า/ปัญหาที่อยากแก้ 
 3) จัดท าระบบการตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 4) การมีส่วนร่วมในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับกรม  



จ 

 

 5) ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 6) การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
กิจกรรมที่ 3.2 การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม
ในระดับองค์กรคุณธรรมขึ้นไป 

กิจกรรมย่อย 
 1) หน่วยงานก าหนดเป้าหมาย ชุดความดีที่อยากท า หรือปัญหาที่อยากแก้เพ่ิมข้ึน แบบมีส่วนร่วม 
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามชุดความดีที่อยากท า/ปัญหาที่อยากแก้ 
 3) จัดท าระบบการตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 4) การมีส่วนร่วมในระดับกรมหรือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงาน  
 5) มีการน าหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน 

6) มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประเพณี วัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
7) มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
8) สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 8) ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
แผนงานที่ 4. การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA 

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม :  
 1. หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้คะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
กิจกรรมที่ 4.1 : การพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ระดับหน่วยงาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม :  ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมิน 

ITA  
กิจกรรมย่อย 

 1) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต (OIT) หน่วยงานต้องจัดท าและเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะและมาตรการป้องกันการทุจริต on web site ของหน่วยงาน 
 แนวทางการด าเนินงาน 

1.1) การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้ 
 1.1.1) ข้อมูล 5 ด้านของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน, การบริหารงาน, การบริหารเงิน

งบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส 
1.1.2) ข้อมูลมาตรการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการ

ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
1.2) การพัฒนา web site ของหน่วยงานให้ทันสมัย น่าสนใจ และสะดวกต่อการเข้าถึง 



ฉ 

 

2) การมีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

2.1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 1 ปี  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT 
แนวทางการด าเนินงาน 
 - หน่วยงานจัดท าและจัดส่งทะเบียนรายชื่อบุคลากรของหน่วยงานในรูปแบบ Electronic file ให้

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 - ประชาสัมพันธ์และก ากับให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT ในระบบ ITAs 
 - จัดท ารายงานจ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตอบแบบวัด IIT 
2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 - หน่วยงานจัดท าทะเบียนและช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - จัดส่งทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในรูปแบบ Electronic file

ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตอบแบบวัด EIIT ในระบบ ITAs 

 - จัดท ารายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตอบแบบวัด EIT 
กิจกรรมที่ 4.2 : การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ระดับกรม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม : 1) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริตได้รับการเผยแพร่ทาง web 

site ของกรมท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น่าสนใจ และสะดวกต่อการเข้าถึง 
         2) บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 
         3) ฐานข้อมลูผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นปัจจุบัน และมีช่องทางการติดต่อที่

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 แนวทางการด าเนินงาน 
3.1) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต (OIT) ระดับกรม 
3.2) การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2563 
3.3) จัดท าและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรม 
3.4) พัฒนา web site ของกรม ด้านการประเมิน ITA ให้ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึง และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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3.5) ควบคุมก ากับการเข้าร่วมตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในให้ครบจ านวนที่ก าหนด 
3.6) จัดท าและส่งทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรม ให้ ส านักงาน ป.ป.ช. 
3.7) สรุปและรายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ระดับกรม 

2 : ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม : 
 2.1 จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องวินัย (ทุจริต) ของเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลดลงร้อยละ 8 
3 : ปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม : 
 3.1 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนดไม่
เกินร้อยละ 35 
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แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานที่ 1. การพัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ถ่ายทอดงานสู่การปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. ผู้บริหารกรม 
2. ผู้อ านวยการกอง/
ศูนย์/กลุ่ม 
3. ผู้รับผิดชอบงาน
คุณธรรมจริยธรรม 
4. ผู้รับผิดชอบแผนงาน 

1. 100% หนว่ยงานในสังกัดกรมเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม 
3. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาองค์กรด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับแผน
บูรณาการ 
4. จนท.รับทราบและถือปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด 

1. ประกาศนโยบาย เจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 
2. ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 
2. เจตจ านงการบริหารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานฯ ปี 2564 
4. แผนการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 

1.2 จัดท าและพัฒนาแผนงาน
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ. 2565 
– 2569) 

1. ผู้บริหารกรม 
2. ผู้อ านวยการกอง/
ศูนย์/กลุ่ม 
3. ผู้รับผิดชอบงาน
คุณธรรมจริยธรรม 
4. ผู้รับผิดชอบแผนงาน 

1. แผนงานการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ( ปี พ.ศ. 2565 – 
2569) 

1. จัดท าร่างแผนบูรณาการฯ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนบูรณาการฯ 
3. ประชาพิจารณแ์ผนบูรณาการฯ 
4. ปรับปรุงและแก้ไขแผนบูรณา
การฯ 
5. ขออนุมัติและประกาศใช้แผน
บูรณาการฯ 

1. ร่างแผนบูรณาการฯ  
2. เอกสารแผนชาติ 20 ปี, 
แผน ปปช. ปปท. สธ., กรม 
3. พ.ร.บ. มาตรฐาน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 
4. นโยบายรัฐบาล, สธ, 
กรม สบส. 
5. ระเบียบ ก.ม.จ. 

1.3 การจัดการความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
  

1. หน่วยงานในสังกัด
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
2. เครือข่ายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 

1. หน่วยงานมีศักยภาพในการจัดการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2. จ านวนเครือข่ายด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึน 

1) การก ากับ ติดตาม นิเทศงาน
และประเมินผลการด าเนินงานฯ 
ด้วย ระบบ SMART 
2) ส่งเสริม พัฒนา การศึกษา วิจัย 
และจัดการความรู้ด้านคุณธรรมฯ
3) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานฯ ปี 2564 
2. แผนการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 
3. แนวทางการจัดการ
ความรู้ 
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แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ          
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.1 สร้างวิทยากรผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

บุคลากรในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

วิทยากรผู้น าฯ 5 ทีมๆ ละ 5 คน 
= 25 คน 

1. ก าหนดหลักสูตรวิทยากรผู้น าฯ 
2. จัดอบรมวิทยากรผู้น าฯ 
3. ติดตามและประเมินศักยภาพ
วิทยากรผู้น าฯ 

1. หลักสูตรวิทยากรผู้น าฯ 
ของ ป.ป.ช. 
2. แบบประเมินการอบรม+
ใบประกาศนียบัตร 

2.2 การสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 
ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. บุคลากรกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
2.บุคลากรเครือข่าย 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับการอบรมฯ 
2. ร้อยละ 48 ของบุคลากรมีวัฒนธรรม 
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. จัดท าหลักสูตรฯ 
2. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ 
3. ประเมินผลการฝึกอบรมฯ 
4. การจัดท าและพัฒนาแบบ
ประเมินวัฒนธรรมฯ 
5. ส ารวจการมีวัฒนธรรมฯ ระดับ
หน่วยงาน 

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. พ.ร.บ.มาตรฐาน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 
5. ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
6. แบบประเมินวัฒนธรรม
ค่านิยมฯ 

2.3 จัดกิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมตามหลักศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี หรือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากรในหน่วยงาน 1. จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
ปีละ 6 ครั้ง 

1. กิจกรรมจิตอาสาที่จัดภายใน
หน่วยงาน 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมตามหลักศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. ก าหนดการจัดกิจกรรม
จิตอาสาของหน่วยงาน 
2. ก าหนดการกิจกรรม 
สาธารณะของพ้ืนที่ 

2.4 ประเมินความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

บุคลากรในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. ร้อยละ 48 ของบุคลากรกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. การจัดท าและพัฒนาแบบ
ประเมินวัฒนธรรมฯ 
2. ส ารวจวัฒนธรรมฯ ระดับกรม 
3. ประเมินผลและสรุปผลการมี
วัฒนธรรมฯ 

1. แบบประเมินวัฒนธรรม 
ค่านิยมฯ  
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 แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ  
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (ต่อ) 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.5 การยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

บุคลากรในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2 คน 
2. คนดีศรีสาธารณสุข 2 คน 
3. คนดีศรี สบส. 6 คน 
4. บุคคลดีเด่นระดับหน่วยงาน 

1. หน่วยงานสร้างขวัญก าลังใจ 
และสร้างแรงจูงใจ การเป็นบุคคล
ดีเด่น 
2. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
ประเภทต่างๆตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เพ่ือส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับ
กรม 
3. หน่วยงานประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลดีเด่นในระดับ
หน่วยงาน  

1. เกณฑ์การคัดเลือกและ
แนวทางการสรรหาบุคคล
ดีเด่น 
2. คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานฯ ปี 2564 
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แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3 การส่งเสริม พัฒนา และ

ยกระดับหน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 

หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

- ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 100 % 
- ระดับองค์กรคุณธรรม ร้อยละ 40 
- ระดับองคก์รคุณธรรมต้นแบบ  
ร้อยละ 20 

  

3.1 การส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ยังไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา และ
ได้รับการประเมินเป็น
หน่วยงานระดับองค์กร
คุณธรรม 

1. หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา ก ากับ ติดตาม และนิเทศ
งานตามแผน 
2. หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
3. ร้อยละของหน่วยงานระดับองค์กร
คุณธรรมที่เพ่ิมข้ึน 

1) หน่วยงานก าหนดเป้าหมาย ชุด
ความดีที่อยากท า หรือปัญหาที่
อยากแก้ แบบมีส่วนร่วม 
2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามชุดความดีที่อยากท า/
ปัญหาที่อยากแก้ 
3) จัดท าระบบการตดิตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
4) การมีส่วนร่วมในระดับกรมหรือ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใน
หน่วยงาน  
5) ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าประสงค ์≥ 80 % 
6) การมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
7) การก ากับ ติดตาม และนิเทศ
งาน 

2. คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานฯ ปี 2564 
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แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม (ต่อ) 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การพัฒนาและยกระดับ

หน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่มีผลการประเมิน
องค์กรคุณธรรมในระดับ
องค์กรคุณธรรม 

3. ร้อยละของหน่วยงานระดับ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่
เพ่ิมข้ึน 

1) ก าหนดชุดความดีที่อยากท า หรือปัญหา
ที่อยากแก้เพ่ิมขึ้น แบบมีส่วนร่วม 
2) จัดท าแผนงานตามชุดความดีที่อยากท า/
ปัญหาที่อยากแก้ 
3) จัดท าระบบการตดิตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
4) การมีส่วนร่วม/ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใน
หน่วยงาน  
5) มีการน าหลักศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม หรือปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
6) มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประเพณี 
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 
7) มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
8) สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
9) ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10) การก ากับ ติดตาม และนิเทศงาน 

2. คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานฯ ปี 2564 

3.3 การพัฒนาและยกระดับ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

หนว่ยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่มีผลการประเมิน
องค์กรคุณธรรมในระดับ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

4. ร้อยละของหน่วยงานระดับ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

 
 



ฐ 

 

แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
4.1 การพัฒนาและยกระดับ

คะแนนการประเมิน ITA 
ระดับหน่วยงาน 

หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพที่ผ่านการประเมิน 
ITA (ร้อยละ 90) 

1)  
 

 

4.1.1 จัดท าและเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะและการป้องกัน
การทุจริต (OIT) ระดับ
หน่วยงาน on web 

หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

ร้อยละ 80 ของข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

1) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้ 
1.1) ข้อมูล 5 ด้านของหน่วยงาน ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน, การ
บริหารงาน, การบริหารเงินงบประมาณ, 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการส่งเสริมความโปร่งใส 
1.2) ข้อมูลมาตรการป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต และ มาตรการควบคุมภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
2) พัฒนา web site ของหน่วยงานให้
ทันสมัย น่าสนใจ และสะดวกต่อการเข้าถึง 

1. แนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับ ITA 
2. เกณฑ์การประเมิน ITA 
3. แผนบริหารความเสี่ยง
และมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

4.1.2 การมีส่วนร่วมในการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT)  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตั้งแต่ 1 ปี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 30 เข้าร่วมตอบแบบวัด 1) หน่วยงานจัดท าและจัดส่งทะเบียน
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย (Electronic file) ให้
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
2) ประชาสัมพันธ์และก ากับให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT ใน
ระบบ ITAs 
3) จัดท ารายงานจ านวนบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตอบแบบวัด IIT 

 

 



ฑ 

 

แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ต่อ) 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
4.1.3 การมีส่วนร่วมในการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

1) หน่วยงานจัดท าทะเบียนและช่อง
ทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
2) จัดส่งทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในรูปแบบ 
Electronic fileให้กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตอบแบบวัด EIIT ใน
ระบบ ITAs 
4) จัดท ารายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตอบแบบวัด EIT 
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แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ต่อ) 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมย่อย เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การพัฒนาและยกระดับ

คะแนนการประเมิน ITA 
ระดับกรม 

หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีผล
คะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

1) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
การป้องกันการทุจริต (OIT) ระดับกรม 
2) วิเคราะห์ผลคะแนน ITA ปี 2563 และ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
3) จัดท าและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับกรม 
4) พัฒนา web site ของกรม ด้านการ
ประเมิน ITA ให้ทันสมัย สะดวกต่อการ
เข้าถึง และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
5) ควบคุมก ากับการเข้าร่วมตอบแบบวัด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในให้ครบ
จ านวนที่ก าหนด 
6) จัดท าและส่งทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรม ให้ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
7) สรุปและรายงานผลคะแนนการประเมิน 
ITA ระดับกรม 

1. แนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับ ITA 
2. เกณฑ์การประเมิน ITA 
3. แผนบริหารความเสี่ยง
และมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

  



๑ 
 

ความส าคัญ กรอบความคิด และแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม  

การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบทั้งท่ีเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย และหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ 
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (10) บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต

และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือ  
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและ            
การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ.       
ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐ    
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของ
รัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน
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ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือให้การปฏิบัติราชการและ      
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐจากการ
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไก
ในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวด ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ 

หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของ

หน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควร
กระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น
เพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ม.จ. (คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม) ก าหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย 

หมวด ๓ การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ ในการนี้อาจ

มอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม 
รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 
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(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ.ก าหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. โดย
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร ตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
แล้วแต่กรณี เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ.ด้วย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity.            
and Transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ด าเนินการโดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นทั้งแนวทางการประเมินและเครื่องมือการ
ประเมินด้านคุณธรรม  ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน นอกจากนั้นการประเมิน ITA ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการต้องให้
ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก ากับดูแล 
ส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นแผนระดับชาติด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ที่มุ่งหวัง ให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม 
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา นอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ในการด ารงชีวิต  
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้าน
วัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ๓ ด้าน คือ 1) การสร้างคนดีและสังคมดี 2) ส่งเสริม สนับสนุนการ
น าทุนและทรัพยากรมาสร้างสรรค์ พัฒนา ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางสังคมเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ            
และ 3) สร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยสูนานาประเทศ จึงได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนา
และยกระดับองค์กรคุณธรรม  

องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และ
มุ่งมั่นที่จะด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา      
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเป็นหลักในการด ารงชีวิต 
ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่างๆ ซึ่งการประเมินองค์กร
คุณธรรมนั้น ก าหนดผลการประเมินตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็น 3 ระดับ คือ 1. องค์กรส่งเสริม
คุณธรรม 2. องค์กรคุณธรรม และ 3.องค์กรต้นแบบคุณธรรม 
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การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม นั้น คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการ   
พลเรือน  ซึ่งมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพ่ือจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ของทุกปี  เพ่ือมุ่งส่งเสริม 
และยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจ าฝ่ายพลเรือน ที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอ่ืนได้
ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการด ารงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจน
เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานที่ส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นส าคัญ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็น
กระบวนการที่ด าเนินการโดยส่วนราชการระดับกรมทั้งส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค จึงได้ก าหนด
กรอบการด าเนินการที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การก าหนดคุณสมบัติ การจ าแนกส่วน
ราชการและวิธีการคัดเลือก เพ่ือให้ได้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นอย่างแท้จริง 

ส าหรับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้
ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 2) รางวัล
คนดีศรีสาธารณสุข และ 3) รางวัลคนดีศรี สบส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้น าเกณฑ์รางวัลจากหน่วยงานเจ้าของรางวัลมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของกรม   
แต่ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการคัดเลือกที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรของ
กรมและสาธารณชน โดยด าเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและทุกระดับของบุคลากร รวมถึงก าหนดให้มี
กระบวนการที่หลากหลายวิธีสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคล
ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

การพัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมทุก
รางวัลนั้น ต้องน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและการด าเนินชีวิต
เพ่ือเป็นการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 หมายถึง การยึดหลักทาง
สายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การใช้
ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระท า ซึ่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 
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๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมี ๒ เงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง คือ 
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน มีความรอบคอบที่

จะน าความรู้เหล่านั้นมาเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและระมัดระวังในการปฏิบัติ 
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
แผนบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

ได้มกีารฉายภาพในอนาคต 20 ปี ของประเทศไทยด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยประเมินความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในมิติ
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด แผนแม่บทบูรณาการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เป็นดังนี้ 

1. ภาพอนาคตของประชาชนและสังคม : ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชนจะมี
ความรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้รับการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศมากขึ้น มีการ
แสดงออกการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ การทุจริตถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ และเป็นพฤติกรรมที่
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริต และไม่ยอมให้
ผู้อ่ืนกระท าการทุจริต และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก าหนดการลงโทษทางสังคมต่อการกระท าการ
ทุจริต 

2. ภาพอนาคตของเจตจ านงทางการเมือง (Political Will) ในการต่อต้านการทุจริต : คนไทยจะแสดง
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้นผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนเพ่ือใช้อ านาจแทนของประชาชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมไปถึงรัฐธรรมนูญที่เป็นเจตจ านงทางการเมืองของประชาชน รัฐบาลในฐานะ
ผู้รับมอบเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทั้งประเทศ จะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตจ านงทาง
การเมืองของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและ
นักการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส 

3. ภาพอนาคตของกระบวนการนโยบายของรัฐ : กระบวนการนโยบายของรัฐบาลเป็นช่องทางในการ
แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ เป็นการทุจริตที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ในอนาคตการทุจริตเชิง
นโยบายมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่มีโอกาสจะเกิดข้ึนได้ยากมากขึ้น เนื่องจากประชาชนและสังคม 
จะให้ความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับนโยบายมากยิ่งขึ้น มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบาย
ของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 

4. ภาพอนาคตของการปูองกันการทุจริต : การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความทันสมัยและก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้กระท าการทุจริตจะหา
ช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สังคมจะตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
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ส่งผลให้กระบวนการปูองกันการทุจริตมีความส าคัญ จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปูองกัน
การทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง  

5. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต : กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดีน่าจะมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว มุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สังคม
เกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ส่งผลให้คดกีารทุจริตน่าจะมีปริมาณลดลง  

6. ภาพอนาคตของดัชนีการทุจริตของประเทศไทย : ประเทศไทยจะมีค่าคะแนนดัชนีการทุจริตแบบใด
แบบหนึ่งที่ใช้ในขณะนั้น สะท้อนให้เห็นว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 

จากผลการวิเคราะห์วงล้ออนาคตและการฉายภาพอนาคตเกี่ยวข้องกับการทุจริตในประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2560 – 25๗๙ คาดการณ์ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการทุจริตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การทุจริตจะมี
วิวัฒนาการที่มีความซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
โลกและสังคมไทยก่อให้เกิดช่องทางในการทุจริตที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสังคมจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แผนแม่บทบูรณาการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จึงมุ่งเน้นการปฏิรูปและพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัตของการทุจริตในประเทศไทย ทั้งด้านประชาชนและสังคม ด้านเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านการปูองกันการทุจริต  ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต และด้านยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย เพ่ือให้การทุจริตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และมี
ปริมาณลดน้อยลงไป ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศ 

แผนแม่บทบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance against Corruption & Clean 

Thailand)” 
พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 

เพ่ือให้ประเทศไทยในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้ามีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยการทุจริตทุกระดับด้วย
กระบวนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล มั่งคั่งจากการลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ด้วยกระบวนการปูองกันการทุจริตเชิงรุก และยั่งยืนด้วยการปลุกและปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จึงขับเคลื่อนด้วย
3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีส านึกใน

คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
น าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล 

2. เพ่ือเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

เปูาประสงค์ 
สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบในระยะ 

20 ปี ต้องสร้างจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญสูง (Flagship) 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน สังคม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

การต้านทุจริต 
- สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต้านทุจริต โดย “การปลูกฝังวิธีคิด” และ 

“การปลุก” หรือ “การกระตุ้น” จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต  
- สร้างการรับรู้ในเรื่องภัยของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริตจากกรณีตัวอย่างที่เกิดความเสียหาย 

ภายในประเทศ และผู้กระท าผิดได้บทลงโทษเพ่ือเพ่ิมต้นทุนในการกระท าการทุจริต  
- ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างวัยและต่างสถานภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ปูองกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการก าหนดกลไกด้านการปูองกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ปูองกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

เปูาประสงค์ 
1. บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ มีการรับรู้และศักยภาพเท่าทันต่อสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงการทุจริต 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดและใช้กลไกการปูองกันการทุจริตอย่างครอบคลุม 
3. กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้านการปูองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ มีความทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริตและประสิทธิภาพสูง 
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญสูง (Flagship) 
แผนงานปูองกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังนี้ 
- บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม (พลังประชารัฐ) 
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ในการขับเคลื่อนกลไกการปูองกันการทุจริต 
- เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์และปัญหาการทุจริต 
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ลดการใช้ดุลยพินิจ โดยน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
- สื่อสารท าความเข้าใจในกลไกการปูองกันการทุจริตโดยการสร้างการมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริต 

ทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 
2. เพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นสากล 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษด้วย 

ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากลเท่าทันต่อสถานการณ์ การ 
ทุจริต 

เปูาประสงค์ 
1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จ าเป็นในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดรับทันต่อ 

สถานการณ์การทุจริตและแนวทางปฏิบัติสากล 
2. องค์กรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใส 
ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญสูง (Flagship) 

1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต การสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและเป็นสากล ดังนี้ 

- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการในกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต และการจัดการความรู้  

- พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานปราบปรามการทุจริตในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ  
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และการบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง  รวมถึงการรักษาความลับและการ
รับประกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพยานและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้เกี่ยวข้อง  

- พัฒนามาตรการ ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริต  
2. แผนงานพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและ

ต่อเนื่องในการสร้างและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต  
3. แผนงานพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต  การสร้างและ

พัฒนาเครือข่ายเพื่อบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับ
นานาชาติ  
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4. การตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณปี พ.ศ. 2564 นั้นจัดอยู่ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 
6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  
6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.3 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
6.4 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6.5 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบนั้น จัดอยู่ในข้อ 6.2 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้  
เปูาหมาย • ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด 

• ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕7 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1. เร่งรัดสนับสนุนการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต 

ถูกต้อง ชอบธรรม รวมทั้งหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ให้สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทน
ต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปูองกันเฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง และผู้บริหาร
ประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และมีธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน รวมทั้งพัฒนาค่านิยมให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เกิดวัฒนธรรมต้าน
ทุจริต เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. พัฒนาระบบ กระบวนการ และกลไกการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และตรวจสอบได้ โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่
กับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การเฝูาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็ว
ที่สุด 

4. เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุม ก ากับ และติดตาม โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยปูองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดจ านวนคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รวมถึงการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีความ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต การบูรณาการติดตามประเมินผลการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปูองกันและเฝูาระวังสอดส่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองพยาน 

5. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ ประมวลคดีการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้และขีดความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
การทุจริต 

ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้ก าหนดให้มี 3 แนวทางการด าเนินเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประเมินผลจาก ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนนภายในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 

1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 48) 
1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 48) 
1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85 ของหน่วยงานที่ประเมิน 

ITA ได้คะแนน 85 ขึ้นไป) 
แนวทางที่ 2 : ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ได้แก่ 
2.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 8 
2.2 คดีในหน่วยงานลดลง 
 - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 8 
 - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าผิดการทุจริต ลดลงร้อยละ 8 
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2.3 จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 20 
แนวทางท่ี 3 ปราบปรามทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้แก่ 
3.1 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่

กฎหมายก าหนดไม่เกินร้อยละ 35 
3.2 จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟูองกลับ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนคดี

ทีส่่งฟูอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผนบูรณา

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ผลผลิตการประเมินคุณภาพความโปร่งใส โครงการการปลูกฝัง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยต้องการเห็นภาพ
อนาคตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้ “บุคลากรกรม สบส.เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีพฤติกรรม
บริการที่ด”ี 

ก าหนดเปูาหมายความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้ 
1. หน่วยงานในสังกัดกรมผ่านการประเมิน ITA (ร้อยละ 90)  
2. ผลการประเมิน ITA ระดับกรมผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
3. บุคลากรกลุ่มเปูาหมายมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการปูองการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 48)  
4. จ านวนเครือข่ายการปูองกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( 35 แห่ง) 

4. แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2. พัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรม 
 3. พัฒนาและยกระดับ ITA 
 4. จัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ซึ่งในแต่ละแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ดังนี้  
  1.1 สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต  

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายตามคุณธรรมพึงประสงค์, มาตรฐานจริยธรรม และ
ประมวลจริยธรรม    

1.3 กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมตามหลักศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและ

เครือข่าย 
 2. พัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

2.2 แผนงานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
2.3 ระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
2.4 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.5 การจัดการความรู้และการขยายผลสู่เครือข่ายภายในและนอกหน่วยงาน 
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 3. พัฒนาและยกระดับ ITA ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
  3.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการปูองกันการทุจริต 

3.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

3.3 การมีส่วนร่วมในจัดท าแผนบริการความเสี่ยงและมาตรการการปูองกันการทุจริต 
3.4 การมีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
3.5 การพัฒนา web site ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 

 4. จัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยกิจกรรม
ส าคัญ ดังนี้  
  4.1 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

4.2 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.3 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและกลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานองค์กร 
(Insert house model)  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย “บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต             
มีพฤติกรรมบริการที่ดี” และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดท าแนวทางการ
พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย  

1. กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3. พัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรม 
4. พัฒนาและยกระดับ ITA ระดับหน่วยงานและระดับกรม 
5. จัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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Target 1. หน่วยงานในสังกัดกรมผ่านการประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 2. ผลการประเมิน ITA ระดับกรมผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 3. บุคลากรกลุ่มเปูาหมายมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจรติ มีทัศคติและพฤติกรรมในการ
ปูองการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 48) 4. จ านวนเครือข่ายการปูองกันและต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ( 35 แห่ง) 

Situation/ 
Baseline 

1. คะแนนประเมิน ITA ปี 2563 = 89.44 % (ผลคะแนนท่ีต่ ากวา่เกณฑ์ (85%) คือ IIT (กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร) 
2. ขาดการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ขาดการจัดการความรู้ การศึกษาวิจัย และการสร้างเครือข่ายการปูองกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
4. ขาดผูเ้ชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม 

Strategy 1. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 

2. พัฒนาและยกระดับองค์กรคณุธรรม 3. พัฒนาและยกระดับ ITA 4. จัดการความรู้และสรา้งเครือข่ายการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

Key 
Activity 

1. สรา้งวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่
ทนต่อการทุจริต  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายตาม
คุณธรรมพึงประสงค์, มาตรฐานจริยธรรม และ
ประมวลจริยธรรม    
3. กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมตามหลักศาสนา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและ
เครือข่าย 

1. การมสี่วนร่วมในการพัฒนาหนว่ยงานให้
เป็นองค์กรคุณธรรม 
2. แผนงานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
3. ระบบการตดิตามประเมินผลการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 
4. การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
5. การจดัการความรู้และการขยายผลสู่
เครือข่ายภายในและนอกหน่วยงาน 

1. การเปดิเผยข้อมลูสาธารณะและมาตรการปูองกัน
การทุจริต 
2. การมสี่วนร่วมในการพัฒนากระบวนงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพเพิม่มากข้ึน 
3. การมสี่วนร่วมในจัดท าแผนบรกิารความเสี่ยงและ
มาตรการการปูองกันการทุจริต 
4. การมสี่วนร่วมในการตอบแบบประเมินผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายในและภายนอก 
5. การพัฒนา web site ของหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 

1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการจัดการ
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 
3. สรา้งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและกลไกการ
เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานองค์กร 

Small 
Success 

1. ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติและมาตรการปูองกันการทุจริต 
2. กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม กรม สบส. 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2569) 
3. จ านวนวิทยากรผู้น าการเปลีย่นแปลงสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ครู ก.) 

1. ผลการคดัเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
2. ผลการประเมินความรู้ ทัศนคต ิและ
พฤติกรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรมของ
บุคคลากรและเครือข่าย 
3. จ านวนบุคลากรและเครือข่ายที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1. แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการปูองกันการ
ทุจริต 
2. การเปดิเผยข้อมลูสาธารณะและมาตรการปูองกัน
การทุจริต 
3. การมสี่วนร่วมในการตอบแบบวัด IIT และ EIT 

1. ผลการประเมินองค์กรคณุธรรม และ ITA 
ระดับหน่วยงาน 
2. ผลการประเมิน ITA ระดับกรม 
3. ผลการประเมินวัฒนธรรม ค่านยิมสุจริต 
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. จ านวนเครือข่ายด้านคณุธรรมจริยธรรม 

หน่วยงาน
หลัก 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

 
1. ผู้รบับริการไดร้ับบริการที่ดมีีคณุภาพด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 

2.บุคคลากร กรม สบส.เป็นคนดี มีความซื่อสตัย์ สจุรติ มีพฤติกรรมบริการที่ด ี
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กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2563  

ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

จัดท าและขออนุมัติแผนงานและงบประมาณด าเนินงานการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ธันวาคม 2563 
 

ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ารวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ประกาศเจตจ านงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเจตนารมณ์
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสุนนบริการสุขภาพ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาแผนบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 
2565 – 2569) 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 

มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       
ครั้งที่ 1/ 2564 

 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสรรหาบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประเภทข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข และคนดีศรี สบส. 

 

ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม หน่วยงาน
ใหม่ 

 

กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม  
หน่วยงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับหน่วยงาน  
ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับกรม กคจ. 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและ
พฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทุกหน่วยงาน 

มีนาคม 2564 
 

คัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2563  

 

พัฒนาและยกระดับหน่วยงานระดับองค์กรคุณธรรมให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

 

หน่วยงานจัดท าข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการปูองกัน
การทุจริต on web  

 

ประเมินข้อมูลเพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการปูองกันการ
ทุจริต on web ระดับกรม 
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กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 2564 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและยกระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
จัดกิจกรรมจิตอาสา ท าความดีเพ่ือ..............................ระดับกรม   

พฤษภาคม 2564 ประเมินผลการสร้างเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบระดับหน่วยงาน 

 

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและยกระดับ ITA ระดับหน่วยงาน  
สรุปผลการพัฒนาและการยกระดับองค์กรคุณธรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรม ปี 2564 

 

มิถุนายน 2564 ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาและยกระดับ ITA ระดับหน่วยงาน 
0n web 

 

คัดเลือกหน่วยงานพัฒนาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2564  
ขออนุมัติและประกาศใช้ แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรม ปี 2564 

 

จัดท าและขออนุมัติใช้ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เพ่ือ
เข้าร่วมตอบแบบวัดการประเมิน ITA ระดับกรม 

 

กรกฎาคม 2564 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (OIT) 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเภท  
1) คนดีศรีสาธารณสุข 2) คนดีศรี สบส. ประจ าปี 2564 และ
หน่วยงานพัฒนาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2564 

 

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการตอบแบบวัด IIT, EIT  
สิงหาคม 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกระทรวงและระดับชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ประกาศผลการประเมิน ITA ระดับหน่วยงาน  
กันยายน 2564 สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

ทบทวนและจัดท าแผนบูรณาการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2565 

 

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ประจ าปี 2564 
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กก.คุณธรรมฯ กรม สบส. 
ให้ความเห็นชอบผลการคดัเลือก 

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
บุคคลดเีด่นและองค์กรคณุธรรม 

ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับหน่วยงานให้
เป็นองค์กรคุณธรรม 

กก.คัดเลือกฯ กรม สบส.  คัดเลือกบุคคล
ดีเด่น/องค์กรคุณธรรม 

อธิบดีกรม สบส.เห็นชอบผลการคดัเลือก 

ประเมินผลและสรปุผล องค์กรคณุธรรม  

ประกาศผลการประเมิน ITA ระดบักรม 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการปูองกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ระดับกรม 

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการปูองกันทุจริต
และประพฤติมิชอบระดับกรม บน web site 

การพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ระดับ
กรม/หน่วยงาน 

หน่วยงานเปิดเผยข้อมลูสาธารณะและมาตรการ
ปูองกันทุจริตและประพฤตมิิชอบบน web site 

ประเมินผลและสรปุผล ITA ระดับหน่วยงาน  
บน web site 

หน่วยงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ส่งผลการคัดเลือกให้ กคจ. 

สรุปผลการประเมินผลบุคคลด้านด้านวัฒนธรรม คา่นิยมสุจรติ 
ทัศนคติและพฤติกรรมการปูองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

การพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยมสุจรติ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการปูองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

จัดกิจกรรมจิตอาสา..... 

ประกาศเจตจ านง/เจตนารมณ์ซื่อสัตยส์ุจรติและถ่ายทอดนโยบายแนวทางการด าเนินงานแผนบรูณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ปี 2564 

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ องค์กรคุณธรรม และประเมิน ITA ประเมินตนเองด้านวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานประกาศเจตจ านง/เจตนารมณ์ซื่อสตัย์สุจริตฯ จัดท าแผนการพัฒนาและยกระดับคณุธรรมจริยธรรมแบบมสี่วนร่วม 

กก.คุณธรรมฯ กรม สบส. 
ให้ความเห็นชอบผลการคดัเลือก 

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
บุคคลดเีด่นและองค์กรคณุธรรม 

ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับหน่วยงานให้
เป็นองค์กรคุณธรรม 

กก.คัดเลือกฯ กรม สบส.  คัดเลือกบุคคล
ดีเด่น/องค์กรคุณธรรม 

อธิบดีกรม สบส.เห็นชอบผลการคดัเลือก 

ประเมินผลและสรปุผล องค์กรคณุธรรม  

ประกาศผลการประเมิน ITA ระดบักรม 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการปูองกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ระดับกรม 

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการปูองกันทุจริต
และประพฤติมิชอบระดับกรม บน web site 

การพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ระดับ
กรม/หน่วยงาน 

หน่วยงานเปิดเผยข้อมลูสาธารณะและมาตรการ
ปูองกันทุจริตและประพฤตมิิชอบบน web site 

ประเมินผลและสรปุผล ITA ระดับหน่วยงาน  
บน web site 

หน่วยงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ส่งผลการคัดเลือกให้ กคจ. 

สรุปผลการประเมินผลบุคคลด้านวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ
และพฤติกรรมการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยมสุจรติ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการปูองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

จัดกิจกรรมจิตอาสา..... 

ประกาศเจตจ านง/เจตนารมณ์ซื่อสัตยส์ุจรติและถ่ายทอดนโยบายแนวทางการด าเนินงานแผนบรูณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ปี 2564 

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ องค์กรคุณธรรม และประเมิน ITA ประเมินตนเองด้านวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานประกาศเจตจ านง/เจตนารมณ์ซื่อสตัย์สุจริตฯ จัดท าแผนการพัฒนาและยกระดับคณุธรรมจริยธรรมแบบมสี่วนร่วม 
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การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การพัฒนาบุคลากรให้มีวัฒนธรรม    
มีทัศนคติ มีความรู้ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ทน ไม่มีส่วนร่วมต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตั้งและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  ตามแผนแม่บทบูรณาการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนแม่บท และมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพ้ืนฐาน  
วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance against Corruption & Clean 
Thailand)” 
พันธกิจ 

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” 
 
ค าอธิบายพันธกิจ  

การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงาน
จากเดิม ไปสู่กระบวนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของ
ประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป 
ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านงทางการเมือง
ของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝุายการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกปูอง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม 
คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐานสากล 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการทุจริต อธิบายได้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
วัตถุประสงค์หลัก 

๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ

จากประชาชน 
๕. ดัชนีที่ใช้วัดการทุจริต ของประเทศไทยในอนาคต อธิบายได้ว่า ประเทศไทยมีการทุจริตน้อยมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ความหมาย 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีส านึก
ในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
น าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล 

2. เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
เปูาประสงค์ 

สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 
ในระยะ 20 ปีต้องสร้างจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ 
การทุจริต 
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญสูง (Flagship) 

แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน สังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการต้านทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังนี้  

- สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต้านทุจริต โดย “การปลูกฝังวิธีคิด” 
และ “การปลุก” หรือ “การกระตุ้น” จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ที่ดียึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- สร้างการรับรู้ในเรื่องภัยของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริตจากกรณีตัวอย่างที่เกิดความ
เสียหายภายในประเทศ และผู้กระท าผิดได้บทลงโทษเพ่ือเพ่ิมต้นทุนในการกระท าการทุจริต ให้มีความละอายใน
การกระท าการทุจริตของตนเอง และไม่ทนต่อการทุจริตของผู้อื่น 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างวัยและต่างสถานภาพผ่านการด า เนินงานอย่างบูรณาการของโครงการใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ การบูรณาการเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ และการบูรณาการโครงการต่างๆระดับ
หมู่บ้านและ/หรือชุมชนของหน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมในห้วงเวลานั้นๆ ที่ส าคัญส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว
มีบทบาทในการสร้าง/หล่อหลอมให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ปูองกันการทุจริตเชิงรุก” 

ความหมาย 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการก าหนดกลไกด้านการปูองกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้าง 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับ กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ปูองกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

เปูาประสงค ์
1. บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ มีการรับรู้และศักยภาพเท่าทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริต 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดและใช้กลไกการปูองกันการทุจริตอย่างครอบคลุม 
3. กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้านการปูองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ มีความทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริตและประสิทธิภาพสูง 
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญสูง (Flagship) 

แผนงานปูองกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังนี้ 
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- บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม (พลัง
ประชารัฐ) ในการขับเคลื่อนกลไกการปูองกันการทุจริต 

- เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และปัญหาการทุจริต 

- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพลดการใช้ดุลยพินิจ โดยน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 

- สื่อสารท าความเข้าใจในกลไกการปูองกันการทุจริตโดยการสร้างการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล” 

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 

2. เพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นสากล 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษ

ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากลเท่าทันต่อสถานการณ์ การ 
ทุจริต 

เปูาประสงค ์
1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จ าเป็นในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดรับทันต่อ 

สถานการณ์การทุจริตและแนวทางปฏิบัติสากล 
2. องค์กรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใส 
ปราศจากทุจริตคอรร์ัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญสูง (Flagship) 

1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะ
ยาวและต่อเนื่องในการสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและ 
เป็นสากล ดังนี้ 

- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

- พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานปราบปรามการทุจริตในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ  
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และการบังคับใช้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง  
- พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริต ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
2. แผนงานพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

- สร้างนวัตกรรมการท างานใหม่เพ่ือลดเวลาการท างาน อาทิ โครงการปรับปรุงระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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- สร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต  
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือ เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายฟอกเงิน  

3. แผนงานพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริตทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4. การตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทจุริตให้เท่าทันต่อพลวัต 
ของการทุจริต 

การด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พระราชด ารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

               “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตรอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่
เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป..”  
            พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากวารสารชัยพัฒนา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
               “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               “เศรษฐกิจพอพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์     

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน 
และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล 
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี  
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
              การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความ
ไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ คุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระท า 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาปรัชญาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
1.กรอบแนวคิด 



21 
 

 

 

 เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเน้นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปล ง
อยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
2.คุณลักษณะ 
 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทาง
สายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
3. ค านิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะพร้อมๆกัน ดังนี้ 
  • ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  • ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความเพียงพอนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่าง
รอบคอบ 
  • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ไกล 
4. เงื่อนไขการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง ความรู้ และคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐาน กล่าวคือ 
  • เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เน้นเกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบ ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 
  • เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความอดทน และมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
5.แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
หลัก : การพึ่งตนเอง ได้แก่ ใช้แรง เงินทุน อุปกรณ์เครื่องมือตัวเอง ท าบัญชีครัวเรือนและใช้บัญชี

ประเมินผลปรับปรุงตนเอง และวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาตัวเอง  
หลัก : ความพอมีพอกิน ได้แก่ การเรียนรู้ (ฝึก) อาชีพอย่างหลากหลาย การปลูก – เลี้ยงทุกอย่างที่กินได้ 

กินทุกอย่างที่ปลูกหรือเลี้ยงได้ และเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อเพ่ือนบ้าน  
หลัก : พอมีพอใช้ (เงิน) ได้แก่ ลดรายจ่ายด้วยการปลูก – เลี้ยง กินเอง (ประหยัดเงิน) เพ่ิมรายได้ด้วยการ

ปลูก – เลี้ยง สิ่งที่ขายได้ง่าย ไม่เล่นการพนัน – หวยเบอร์ ไม่ใช้จ่ายกับสิ่งที่ฟุุมเฟือย (สุรา – เบียร์ – บุหรี่ – 
เครื่องดื่มราคาแพง ฯลฯ) และออมเงินอย่างต่อเนื่อง  

หลัก : ความรู้จักพอประมาณ (นกน้อยท ารังน้อยแต่พอตัว) ได้แก่ ท าสิ่งต่างๆ ให้พอเหมาะกับเงินทุน/
แรงงาน หรือ ศักยภาพของตัวเอง (อย่าท าเกินตัว) ไม่จัดงานบุญแข่งขันกัน (แต่งงาน – บวช ฯลฯ) ไม่สร้างบ้าน
แข่งขันกัน ไม่ซื้อรถ/ซื้อสิ่งของอวดร่ าอวดรวยแข่งขันกัน และพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ (สันโดษ)  

หลัก : ความมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ พิจารณาเรื่องของเหตุและผลในทุกเรื่องจนเป็นพื้นฐานของจิต ปฏิเสธค า
ชักชวนไปในทางที่เสี่ยง/เสียงนุ่มนวล ท าอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานเชิงเกษตรอินทรีย์ ฝึกไม่ตามใจตัวเอง ต้อง
ออมเงิน ออมดิน (ปรับปรุงดิน) ออมน้ า (เก็บน้ า) ออมมิตร (ผูกมิตร)  
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หลัก : ความมีคุณธรรม ได้แก่ ไม่โลภเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ลักขโมย ปลูกเมตตาจิตให้กับตัวเอง (ไม่
พยาบาทจองเวร/ไม่เบียดเบียน/ให้อภัย) รับผลประโยชน์ตามสิทธิของตัวเอง ความนอบน้อมถ่อมตน และส ารวมตน
อยู่ในกรอบของศีล 5 หรือค าสอนในศาสนาต่างๆ (เหตุดี)  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.  ๒๕๖๒  

ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  7 ประการ ประกอบด้วย  

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่   
3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  

แนวทางการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไว้ดังนี้ 
เปูาประสงค์ “บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีพฤติกรรมบริการที่ดี”  
วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  
3. เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มี

มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
4. การพัฒนา “ระบบ” และนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และ

พลวัตการทุจริต และการด าเนินการสืบสวน สอบสวนและการลงโทษทางวินัยด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จส าคัญ ๒ ประการ คือ 

1. บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 48) 

2. หน่วยงานด าเนินการการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม (ระดับความส าเร็จ) 
 - มีวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง (หน่วยงานขนาดเล็กให้ใช้วิทยากรส่วนกลาง) 
 - มีการพัฒนาศักยภาพการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตฯ 
 - ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในหน่วยงาน 
 - ผลการประเมินวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตฯ 
 - มีส่วนร่วมในการยกย่องเชิดชูเกียรติระดับกรม (ภายนอกหน่วยงาน) 
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แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการขับเคลื่อน คือ  
1. โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึก สร้างวัฒนธรรมในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดทุกคนให้มีส านึกใน
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

  กิจกรรม 
   1. สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

- 4 พฤติกรรมพึงประสงค์ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 
- การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

   3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา/อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
  4. การประเมินการรับรู้ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 
  5. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นั้น ด าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และได้รับอนุมัติ
ให้ด าเนินการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของบุลากรในกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพและสาธารณชน หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งในแต่ละปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะได้ด าเนินการประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรตบิุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงมีผลงานเชิงประจักษ ์ดังนี้ 

 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจ าของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด และ
เป็นบุคคลคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลิตผลงานคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

 1. เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า) 
 2. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
 4. ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
 2. คนดีศรีสาธารณสุข ต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลิตผลงานคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีสาธารณสุขจะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

 1. โล่เชิดชูเกียรติพระราชทาน  
 2. น าเสนอผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกงานคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

 4. ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
3. คนดีศรี สบส. ต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว หรือจ้างเหมาบริการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงาน
ดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด และเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลิตผลงานคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นคนดีศรี สบส. จะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

 1. โล่เชิดชูเกียรติ  
 2. น าเสนอผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 4. ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
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คุณสมบัติ ขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. คณะกรรมการระดับกรม เพ่ิมผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ ร่วมเป็น
กรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ 
2. ให้ใช้กระบวนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นแนวทางในการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข  
และคนดีศรี สบส. 
3. บุคคลหนึ่งสามารถสมัครได้ 1 ประเภท และบุคคลที่ได้รับรางวัลที่สูงกว่าไม่สามารถสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกรางวัลที่ต่ ากว่าได้ คือ อันดับสูงสุด คือ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น, คนดีศรีสาธารณสุข และ คนดี ศรี 
สบส.   

๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น แจ้งการ

การคัดเลือกให้กรม 

2. กรมแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัด 

3. หน่วยงานในสังกัด
กรมแจ้งบุคลากร 

4. หน่วยงานคัดเลือก
บุคลากรผู้มีประวัติ/

ผลงานดีเด่น 

5. ส านัก/กอง/กลุ่ม/
ศูนย ์ตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติ
ประวัติ/ผลงาน     

ขรก.ดีเด่น 

6. คณะกรรมการ
ระดับกรมพิจารณา
คัดเลือกและเสนอ

อธิบดี 

7. อธิบดีเห็นชอบ 
และรายงานผลต่อ

คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

1. เป็นข้าราชการฝุายพลเรือนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพด้วย 
2. มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีต าแหน่ง
สูงสุดไม่เกินต าแหน่งอ านวยการระดับสูง  
3. เป็นข้าราชการฝุายพลเรือนมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับ
ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับ
ราชการ  
- ให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ 
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่
ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่
ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอด
ระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่
รับราชการเป็นข้าราชการฝุายพลเรือน 
8. เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบ
ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลในส่วนราชการและสังคม 
9. เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม 
ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง 

การประเมินให้พิจารณาการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
ก. การครองตน  หมายถึง ความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ ประเด็นการพิจารณา 
๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
กฎหมาย  
๓. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่าง
เปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถใน
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ประเด็นพิจารณา  
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ  
๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม 
สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความ
ช่วยเหลือ  
๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค 
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์                            
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อ
ผู้อื่น  
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรม
ของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงาน ใน
หน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ  มีจิต
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงาน
ปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประเด็น
พิจารณา  
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓. ความขยันและพากเพียรในการท างาน   
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวัตกรรมในการท างาน                               
๕. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
และสังคม   

๑. ข้าราชการ
ช่วยราชการให้
อยู่ในสัดส่วนการ
คัดเลือกฯ ของ
ต้นสังกัด 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ต่อ) 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

10. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานใน
หน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ 
มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมี
ผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ประชาชนมากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด  
11. เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่
ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องโดยค านึงถึง
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก
ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิด
ประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน 
ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่
สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 
กรณีผลงานของลูกจ้างประจ าซึ่งมีข้อจ ากัด
ทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็น
ภาคปฏิบัติ  ให้พิจารณาจากรูปธรรมของ
ผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
๑2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นไม่เกินจ านวน 2 คน 
ไม่จ ากัดกลุ่มตามที่คณะอนุกรรมการ คัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด  โดย
พิจารณาจากจ านวนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่มีอยู่และรับอัตราเงินเดือน ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖2   
13. กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึง
ระดับได้รับการพิจารณา หน่วยงานจะงด
ส่งผลการคัดเลือกได้ โดยไม่ส่งผลถึงปีต่อไป
แต่ประการใด 
14. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอสงวนสิทธิ์ที่
จะตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่าน
การคัดเลือกของแต่ละหน่วยงานตามแนวทาง
ที่ก าหนด และประกาศผลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2563 ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข   
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่   
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม   
๔. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิต
สาธารณะ   
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม   
๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ 
จ. ผลงานดีเด่น หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้
หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็น
อันดับแรก ประเด็นพิจารณา  
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและ
สังคม  
๓. เป็นผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช้
เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้  
๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
๕. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ 
วิริยะ อุตสาหะ 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

1. เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราว  
2. มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ปฏิบัติงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 
3. มีสถานะเป็นข้าราชการ ในระดับต่างๆ 
ดังนี้  
- อ านวยการระดับต้น – ระดับสูง 
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – 
เชี่ยวชาญ 
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่
ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข
มาก่อน ตลอดระยะเวลารับราชการนับ
ต่อเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเป็นข้าราชการ
ฝุายพลเรือนในกระทรวงสาธารณสุข 
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครอง
งาน การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 
และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ สมควร
ได้รับการยกย่อง 
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือกคน
ดีศรีสาธารณสุขไม่เกินจ านวน 2 คน กลุ่ม
ข้าราชการ 1 คน และกลุ่มลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
8. กรณีไม่มีผู้มีคุณสมบัติถึงระดับตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา ส่วนราชการอาจงด
ส่งผลการคัดเลือกได้  
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

การประเมินให้พิจารณาการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่นเดียวกับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้ 
ก. การครองตน   
ข. การครองคน  
ค. การครองงาน  
ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
จ. ผลงานดีเด่น 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี สบส. 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

1. เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือจ้างเหมา
บริการ  
2. มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ปฏิบัติงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 
3. มีสถานะเป็นข้าราชการ ในระดับต่างๆ 
ดังนี้  
- อ านวยการระดับต้น – ระดับสูง 
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – 
เชี่ยวชาญ 
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่
ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็น 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข
หรือคนดีศรี สบส. มาก่อน ตลอดระยะเวลา
รับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ
เป็นข้าราชการฝุายพลเรือนในกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครอง
งาน การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 
และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ สมควร
ได้รับการยกย่อง 
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือกคน
ดีศรี สบส. ไม่เกินจ านวน 2 คน กลุ่ม
ข้าราชการ 1 คน กลุ่มลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
8. กรณีไม่มีผู้มีคุณสมบัติถึงระดับตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา ส่วนราชการอาจงด
ส่งผลการคัดเลือกได้  
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมฯ ให้ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 

การประเมินให้พิจารณาการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่นเดียวกับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้ 
ก. การครองตน   
ข. การครองคน  
ค. การครองงาน  
ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
จ. ผลงานดีเด่น 
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แบบประวัติ (แบบ2) 

ข้าราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ โปรดระบุ)……….................................................................  
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...............................................................................ระดับ..............................................  
หน่วยงาน...............................................กรม.........................................................กระทรวง.... ............................  
อ าเภอ..............................................................จังหวัด.................................................รหัส ไปรษณีย์
....................  
โทรศัพท์ที่ท างาน.......................................โทรสาร...................................โทรศัพท์มือถือ....................................  
E-mail …………….....................................LINE ID...............................facebook...............................................  
๓. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ..............................................  
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) ....................ปี....................เดือน…………....วัน  
๔. พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจนในการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
จริยธรรมและผลงานดีเด่น (โปรดระบุ)  
 
พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึง 
การครองตน การครองคน การครองงาน  การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ  
ที่ได้รับในระดับหน่วยงาน  ชุมชนหรือระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ 

การครองตน  (20 คะแนน) 
................................................................ ....................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 

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

การครองคน  (20 คะแนน) 
.................................................................................... 
....................................................................................
.................................................................... ................ 
.................................................................................... 
....................................................................................  

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

การครองงาน   (20 คะแนน) 
....................................................................................
.................................................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 

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

 

ติดรูปสี 
ชุดปกติขาว  

ขนาด  
1.5 นิ้ว 
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พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึง 
การครองตน การครองคน การครองงาน  การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ  
ที่ได้รับในระดับหน่วยงาน  ชุมชนหรือระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (20 คะแนน) 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................  

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

ผลงานดีเด่น  (20 คะแนน) 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.............................................................. ...................... 
.................................................................................... 
....................................................................................  

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

 
๕. คติพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน 
....................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................  
๖. ปณิธานความดีที่จะปฏิบัติต่อไป 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................................................ . 
๗. ผลงาน/นวัตกรรม หรือสิ่งที่ท าให้ท่านภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตการรับราชการ โปรดระบุไม่เกิน ๒ ผลงาน 
พร้อมเขียนอธิบายรายละเอียดให้เห็นชัดเจนเรื่องละไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ ผลงานชิ้น/เรื่องที่ ๑ 
.............................................................. ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................ ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................  
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ผลงานชิ้น/เรื่องที่ ๒ 
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................................................... ..  

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง  

  
(ลงชื่อ) ............................................เจ้าของประวัติ                                                                            

(............................................)  
ต าแหน่ง................................................................ 
........................../....................../................ ..........                                                                  
(ลงชื่อ) ................................................ผู้รับรอง*                                                                   
         (............................................)  
ต าแหน่ง................................................................ 
........................../....................../..........................    

 
หมายเหตุ  

1. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับการเสนอชื่อไปยัง กลุ่ มงาน
คุ้มครองจริยธรรม กรอกหรือพิมพ์ข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) ให้ครบถ้วน   

2. ผู้รับรอง คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก/กองหรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชา
ระดับรองอธิบดีที่เจ้าของประวัติปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน  

3. ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) กลับไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม     
เพ่ือที่ส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าสื่อรณรงค์ปลุกจิตส านึกและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมและเป็นข้าราชการที่ดี จะได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นตัวแทน
ถ่ายทอดพฤติกรรมข้าราชการพลเรือนดีเด่นในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีวีดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่ออกสื่อต่างๆ เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการได้มีแนวทางประพฤติปฏิบัติตน พร้อมกันนี้จะได้น าคติพจน์ และปณิธานความดี 
ของข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ jumkunjai.ocsc.go.th และ
facebook.com/jumkunjai ของส านักงาน ก.พ. ต่อไป  

4. การกรอกข้อมูลในข้อ ๔ และข้อ ๗ สามารถเขียนหรือพิมพ์ในกระดาษเอ ๔ เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ขอให้
ส่งเฉพาะข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องแนบผลงานที่เป็นรูปเล่ม  

5. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข และคนดีศรี  สบส. ให้ใช้แบบกรอกประวัติ (แบบ 2) 
เช่นเดียวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
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การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม  
องค์กรคุณธรรม หมายถึง“องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม ของคนในองค์กร

และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม 
เป้าหมายองค์กรคุณธรรม 

1. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชกิขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงาน 

ครอบครัว และชุมชน 
3. รณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชนและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

คุณธรรมทีพึ่งประสงค์ ส าหรับสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.  ๒๕๖๒ ประกอบด้วย  
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

เส้นทางสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม 
๑. ทุกคนตกลงใจว่าร่วมสร้างองค์กรคุณธรรม โดยเฉพาะผู้น าองค์กร  
๒. ระดมเพ่ือค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ท่ีปรากฏจริงในองค์กร  
๓. ก าหนดคุณธรรมชุดแรกร่วมกันขององค์กร  
๔. แปรคุณธรรมหลักขององค์กรเป็นหลักกลางเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน   
๕. ก าหนดกรอบปฏิบัติและประเมินผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนหลัง 

 ๖. ขยายผลเติมเต็มยกระดับคุณธรรมหลักและข้อคิดการปฏิบัติให้ครอบคลุมคุณธรรมมากขึ้น 

พอเพียง 
- มีความพอประมาณ พอดี พออยู่ พอกิน     

มีความสงบ 
- ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม สิ่งแวดล้อม 
- มีเหตุผล 
- มีภูมิคุ้มกันดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 

มีวินัย 
- มีระเบียบและจริยธรรม เป็นพลเมืองดี 
- ปฏิบัติตามกติกาขององค์กรและสังคม 
- ปฏิบัติตามกฎ กติกา จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- เคารพกฎหมาย 
 

สุจริต 
- ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง   

ความเป็นธรรม 
- ไม่สนับสนุน และต่อต้านการทุจริต 
- ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง 
- ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม 
 

จิตอาสา 
- ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตน          

เพ่ือส่วนรวม 
- ท าความดีไม่หวังผลตอบแทน 
- กตัญญู รู้คุณ 
- ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม 
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8 ขั้นตอนเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 
1. ค้นหาความจริงขององค์กร: ร่วมกันค้นหาต้นทุนความดี ที่มีอยู่ ประเมินวิเคราะห์สภาพปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2. ตั้งเปูาหมายการเปลี่ยนแปลง: ร่วมกันก าหนดคุณธรรมเปูาหมายของคนในองค์กรและการ
เปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิด 
3. ออกแบบวิธีการและกลไกการด าเนินงาน: ร่วมกันก าหนดวิธีการ กิจกรรม แผนงานที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จตามเปูาหมายทั้งใน/นอกองค์กร 
4. ลงมือปฏิบัติจนเป็นวิถี : การลงมือปฏิบัติจริง ผู้น าองค์กรต้องท าเป็นตัวอย่าง 
5. จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ: น าเสนอความส าเร็จ ความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างการยอมรับ พัฒนายกระดับให้ดีขึ้น 
6. ชื่นชมยกย่อง: จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้ก าลังใจบุคคล กลุ่มคน องค์กร รางวัล ความดี
ความชอบ 
7. สร้างระบบสนับสนุนและก ากับติดตามประเมินผล: นโยบาย ทรัพยากร เครื่องมือ การติดตาม
ประเมินผล 
8. สร้างเครือข่ายคุณธรรม: เชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมอ่ืนๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างพลังในการสร้าง
สังคมคุณธรรมร่วมกัน 

 
ผลที่ได้จากองค์กรคุณธรรม 

 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 คนเก่ง คนดี มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง 

สังคมคุณธรรม สมานฉันท์ สันติสุข 
องค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
องค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
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 แนวทางการพัฒนาและขั้นตอนการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 

  
  
  
 
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

 
 
 

๑. กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนด
เกณฑ์การพัฒนาและการประเมิน

องค์กรคุณธรรม 

2. กรมก าหนดเป็นนโยบายให้
หน่วยงานในสังกัดด าเนินการ 

3. กลุ่มงาน กคจ. ชี้แจงแนวทาง
การพัฒนาตามเกณฑ์องค์กร

คุณธรรม 

4. หน่วยงานประเมินตนเองและ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

ส่งให้ กคจ. 

หน่วยงานด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณธรรมและรายงาน

ผลการด าเนินงานให้ กคจ. 

กคจ. คืนข้อมูลให้หน่วยงาน และ 
กคจ. ลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา

หน่วยงานตามเกณฑ์องค์กร
คุณธรรม 

กคจ. วิเคราะห์ผล
การประเมิน

ตนเอง/แผนงาน/
ผลการด าเนินงาน 
 

คกก.พิจารณาผล
การประเมิน
องค์กรคุณธรรม 

อธิบดีเห็นชอบ 
และอนุมัติผล
การประเมิน 

ไม่ผ่าน 

ผ่านเกณฑ์ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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เกณฑ์การประเมิน 

องค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรม  
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
 การวัดองค์กรคุณธรรมเป็นกระบวนการส าคัญ ที่เน้นการใช้เครื่องมือให้แต่ละองค์กรส ารวจ

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการวัด
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของตนเองก่อนและหลังด าเนินโครงการ แล้วจึงน าผลการด าเนินการมา
เปรียบเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนด รวมถึงการพิจารณาในมติิความสุขของผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้วย  

 เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๙ ตัวชี้วัด       
จัดระดับผลการประเมินเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม   
ระดับท่ี ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

 
การประเมินองค์กร

คุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

 

การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
 

 

1) องค์กรมีการประกาศ
เจตนารมณ์/ข้อตกลง  
/ธรรมนูญ/ปฏิญญา)  
ของผู้บริหารและสมาชิก 
ในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็น 
องค์กรคุณธรรมร่วมกัน 

ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร
ตั้งแต่ ๕๐ % ขึ้นไปประกาศ
เจตนารมณ์/ข้อตกลงร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร  

ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรตั้งแต่ 20.00 – 
49.99 % มีประกาศ
เจตนารมณ์/ข้อตกลง
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์
อักษร 

น้อยกว่า 
๒๐% ร่วม
ประกาศ
เจตนารมณ์ 

 

๒) องค์กรมีการก าหนด
คุณธรรมเปูาหมาย “ปัญหาที่
อยากแก”้ และ “ความดีที่
อยากท า” หรือสอดคล้องกับ
ปัญหาคุณธรรมขององค์กร 
หรือคุณธรรม ๔ ประการ  
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา เช่นการใช้วัสดุ
ส านักงานอย่าง 
ประหยัด มาปฏิบัติงานตรง
เวลา การบริการด้วยความ
โปร่งใส จัดจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม ฯลฯ 

ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร 
ตั้งแต ่๕๐%  ขึ้นไปร่วมกัน
ก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากท า” เพ่ือ
แก้ไขปัญหาขององค์กร อย่าง
น้อย ๓-๕ เรื่อง  

ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กร ตั้งแต่ 20.00 – 
49.99 %ร่วมกันก าหนด
คุณธรรมเปูาหมาย “ปัญหา
ที่อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากท า” เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขององค์กร อย่างน้อย 1-2 
เรื่อง 

น้อยกว่า 
๒๐% เป็น
ผู้ก าหนด 
คุณธรรม
เปูาหมาย 
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การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 

๒ ๑ 0 
๓) องค์กรมีการจัดท า
แผนการด าเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
เปูาหมาย และมีการ
มอบหมายบุคลากร/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 

- มีแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกฝุายใน 
องค์กร 
- มีการมอบหมายบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- มีแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกฝุายใน
องค์กร 
- มีการมอบหมายบุคคล
หรือหน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

 

การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม 
 

 

๔) องค์กรมีผลส าเร็จของ
การด าเนินงาน/กิจกรรมตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรมตาม
แผนงานที่ก าหนด 
 

มีผลส าเร็จจากการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตามแผน
ขององค์กร ตั้งแต ่๕๐% ขึ้น
ไป 

มีผลส าเร็จจากการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตามแผน
ขององค์กร ระหว่าง ๒๐ -
๔๙.99 % 

น้อยกว่า 
๒๐ % 
ของแผน 

 

๕) องค์กรมีการจัดระบบ
ติดตาม รายงานประเมินผล
และจัดกิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง   

- มีการจัดระบบติดตาม
ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม  
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
ของสมาชิกทุกระดับในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 
- จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร 

- มีการจัดระบบติดตาม
ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สมาชิกองค์กรในบางโอกาส  
 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

 

๖) องค์กรมีกระบวนการยก
ย่อง เชิดชูการท าความดี
หรือบุคคลผู้มีคุณธรรมใน
รูปแบบต่างๆ เช่น บุคคล
คุณธรรม โครงการดีเด่นด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม ส่วนงาน
ดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ  

มีการจัดกิจกรรมประกาศยก
ย่องเชิดชู บุคคลคุณธรรม 
ตามคุณธรรมเปูาหมายทั้ง
ภายในองค์กรและมี
กระบวนการยกย่องเชิดชู
ภายนอกองค์กรด้วย 

มีการจัดกิจกรรมประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม 
เฉพาะภายในองค์กร 
 
 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 
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การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 

๒ ๑ 0 

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรต้นแบบคุณธรรม 
๗) องค์กรมีผลส าเร็จการ 
ด าเนินงานขององค์กรตาม 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากท า” ตาม
คุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา เพิ่มมากขึ้น 

มีผลส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
งานในองค์กร ตามตัวชี้วัดใน
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
องค์กรก าหนด ไม่น้อยกว่า 
๘๐ % 

มีผลส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแบบมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนงานในองค์กร 
ตามตัวชี้วัดในแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่องค์กรก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ % 

มีผลส าเร็จจาก
การด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
น้อยกว่า ๖๐ 
% 

 

๘) องค์กร มีการเพ่ิม
ประเด็นคุณธรรมเปูาหมาย
และกิจกรรม ใน 3 มิติ คือ 
การยึดมั่นในหลักธรรมทาง
ศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมที่ เพ่ิมเติมจาก
เรื่องท่ีด าเนินการไปแล้ว 

มีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรม
เปูาหมาย และกิจกรรมใน 2 
หรือ 3 มิติ  

มีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรม
เปูาหมาย และกิจกรรมใน 
1 มิต ิ

ไม่มีการปฏิบัติ  

๙) องค์กรมีองค์ความรู้จาก
การด าเนินงานองค์กร
คุณธรรม สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

- มีการถอดองค์ความรู้จาก
การด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมทั้งในภาพรวมและ
องค์ความรู้ครบทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ 
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอ่ืนได้ 

- มีการถอดองค์ความรู้
จากการด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมเฉพาะ 
บางกิจกรรม 
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอ่ืนได้ 

- ไม่มีการถอด
องค์ความรู้  

 

 
2) ระดับและเกณฑ์การประเมินผลคะแนนขององค์กร ดังนี้ 

ระดับ กระบวนการ 
ในการพัฒนาคุณธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ด าเนินการข้อ 1 - 3 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
ไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน 

ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม ด าเนินการข้อ 1 - 6 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
ไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 คะแนน 

ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด าเนินการข้อ 1 - 9 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
ไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 คะแนน 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน 
ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

คุณสมบัติของหน่วยงาน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 
1. เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร
ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับให้เป็นองค์กรคุณธรรมจาก 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
3. ไม่เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินตาม
เกณฑ์องค์กรคุณธรรมในระดับองค์กร
คุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
4. หน่วยงานต้องแสดงความจ านงในการเข้า
รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามที่
ก าหนด 
5. เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในหน่วยงานและเครือข่าย 
6. เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจาก คกก.
คัดเลือกฯ  คกก.จริยธรรมฯ ให้ความ
เห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  
7. กรณีท่ีไม่มีหน่วยงานมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ก าหนด กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพอาจงดการให้รางวัล 
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
 

การประเมินผลให้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์
ในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
ก. หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็น
องค์กรคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม 
- มีการประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงร่วมกันใน
การพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
- มีเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม/รับรู้ในเจตนารมณ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- หน่วยงานก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย (ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากท า) ที่เป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของหน่วยงานแบบมี
ส่วนร่วม  
ข. หน่วยงานจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้อง ครอบคลุมกับ
คุณธรรมเปูาหมาย และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
- การอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคล้อง 
ครอบคลุมกับชุดคุณธรรมเปูาหมายและ
ครอบคลุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมกลุ่ม
เครือข่ายเปูาหมาย 
ค. หน่วยงานจัดระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 
- มีแผนการติดตามประเมินผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
และมีส่วนร่วม 
- ด าเนินการติดตามประเมินผลตามแผนและ
ต่อเนื่อง 
- มีผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย  

คะแนนเต็ม 100 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน 
ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ต่อ) 

คุณสมบัติของหน่วยงาน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 
 ง. หน่วยงานมีผลส าเร็จของการด าเนินงานตามชุด

คุณธรรมเปูาหมาย  
- ผลส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น หรือวันส าคัญทางราชการและอ่ืนๆ 
- การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเครือข่าย 
จ. หน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเป็นการภายใน 
- ส่งบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับ
การคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น เช่นระดับกรม, 
กระทรวง, ชาติ 
ฉ. หน่วยงานเตรียม/จัดท าชุดคุณธรรมเปูาหมาย
เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาเพิ่มมากข้ึน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกการขับเคลื่อน
หรือตามประเพณีวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
ช. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และมีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่ายหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
- มีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- มีวิทยากรการถ่ายทอดความรู้ 
- มีเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
- มีแผนการถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่าย 

20 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

20 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน 
ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

คุณสมบัติของหน่วยงาน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 
1. เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร
ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับให้เป็นองค์กรคุณธรรมจาก 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
3. ไม่เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินตาม
เกณฑ์องค์กรคุณธรรมในระดับองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
4. หน่วยงานต้องแสดงความจ านงในการเข้า
รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามที่
ก าหนด 
5. เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในหน่วยงานและเครือข่าย 
6. เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจาก คกก.
คัดเลือกฯ  คกก.จริยธรรมฯ ให้ความ
เห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
7. กรณีท่ีไม่มีหน่วยงานมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ก าหนด กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพอาจงดการให้รางวัล 
8. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 

การประเมินผลให้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์
ในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
ก. หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็น
องค์กรคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม 
- มีการประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงร่วมกันใน
การพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
- มีเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม/รับรู้ในเจตนารมณ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- หน่วยงานก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย (ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากท า) ที่เป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของหน่วยงานแบบมี
ส่วนร่วม  
ข. หน่วยงานจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้อง ครอบคลุมกับ
คุณธรรมเปูาหมาย และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
- การอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคล้อง 
ครอบคลุมกับชุดคุณธรรมเปูาหมายและ
ครอบคลุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมกลุ่ม
เครือข่ายเปูาหมาย 
ค. หน่วยงานจัดระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 
- มีแผนการติดตามประเมินผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
และมีส่วนร่วม 
- ด าเนินการติดตามประเมินผลตามแผนและ
ต่อเนื่อง 
- มีผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย  

คะแนนเต็ม 100 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน 
ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ต่อ) 
คุณสมบัติของหน่วยงาน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ง. หน่วยงานมีผลส าเร็จของการด าเนินงานตามชุด
คุณธรรมเปูาหมาย  
- ผลส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น หรือวันส าคัญทางราชการและอ่ืนๆ 
- การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
จ. หน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเป็นการภายใน 
- ส่งบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับ
การคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น เช่นระดับกรม, 
กระทรวง, ชาติ 
ฉ. หน่วยงานก าหนดท าชุดคุณธรรมเปูาหมาย
เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หรือตามประเพณีวัฒนธรรม
เป็นกลไกการขับเคลื่อน 
ช. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
เครือข่ายและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
- มีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- มีวิทยากรการถ่ายทอดความรู้ 
- มีเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
- มีการถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายและเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการบันทึก
ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการศึกษาดูงาน
ระหว่างเครือข่าย 

20 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

20 
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แบบประกาศเจตนารมณ์ 
ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศบส./สสม

........................................................................................................................ 
สมาชิกใน

................................................................................................................................................................... 
 มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนา
............................................................................... ...................ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี “คุณธรรม
เปูาหมาย” ดังนี้ 
 ปัญหาที่อยากแก้ 
 1. 
 2. 

3. 
4. 
5. 
ความดีที่อยากท า 
1. 

 2. 
3. 
4. 
5. 
ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาของส านัก/กอง/กลุ่ม/ศบส./สสม

......................................................................... เพื่อให้คุณธรรมน าการพัฒนา เกิดสังคมที่ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ทุกคนใน............................................................................................... มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการด ารงชีวิต  เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคมต่อไป 
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แบบประเมินตนเองการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
หน่วยงาน.................................................................................................................................. 

 

การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม      
1) องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลง /ธรรมนูญ/ปฏิญญา)  
ของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน 

    

๒) องค์กรมีการก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความ
ดีที่อยากท า” หรือสอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เช่นการใช้วัสดุส านักงานอย่าง 
ประหยัด มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส จัดจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 

   
 
 
 
 

 

๓) องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
เปูาหมาย และมีการมอบหมายบุคลากร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 
 

   

การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม     
๔) องค์กรมีผลส าเร็จของการด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม 
ตามแผนงานที่ก าหนด 

    

๕) องค์กรมีการจัดระบบติดตาม รายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง   

    

๖) องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชูการท าความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรม 
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ 

    

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรต้นแบบคุณธรรม     

๗) องค์กรมีผลส าเร็จการด าเนินงานขององค์กรตาม “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากท า” ตามคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพิ่ม
มากขึ้น 

    

๘) องค์กร มีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเปูาหมายและกิจกรรม ใน 3 มิติ คือ 
การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมที่ เพ่ิมเติมจากเรื่องที่ด าเนินการไปแล้ว 

    

๙) องค์กรมีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 
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การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ 
เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ทีเ่ห็นชอบให้หน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยก าหนดค่าคะแนนเปูาหมายอยู่ที่ ร้อยละ 85 ซึ่งคาดหวังว่าถ้าได้รับ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และเป็นการ
ยกระดับคะแนนการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น อยู่ใน
อันดับ ๑ ใน ๕7 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมรับการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผนบูรณา
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลคะแนนการประเมิน ITA พัฒนาขึ้นเป็น
ล าดับ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 83.25, 82.69 90.3 และ 89.44 
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์คะแนนผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า คะแนน
ภาพรวมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลดลงจาก ปี 2563 0.56 % พบว่ามีประเด็นที่ต้องพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี (good) แสดงให้เห็นว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวโน้มการด าเนินงานตามภารกิจเป็นไป
ตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมามี
ผลกระทบต่อการรับรู้ของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรทั้ง 5 
ประเด็นการประเมิน คือ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้อ านาจ 3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 4. การใช้
งบประมาณ และ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมมีคะแนนลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 (อยู่ในระดับดี 
ทั้ง 5 ประเด็นการประเมิน) แต่ใน ปี พ.ศ.2563 นั้นมี 2 ประเด็นที่มีคะแนนอยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่ 1.การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต (72.12 %) และ 2. การใช้งบประมาณ (73.94%) และอีก 3 ประเด็น มีคะแนนอยู่
ในระดับดีแต่ผลคะแนนลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 ทุกประเด็นได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้อ านาจ 
และ 3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ คิดเป็นร้อยละ 84.60, 77.44 และ 75.17 ตามล าดับ ส านักงาน 
ป.ป.ช. จึงได้มีข้อเสนอในการพัฒนา ดังต่อไปนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการส าหรับผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
  2) การใช้งบประมาณ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน และจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  
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3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ปูองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย เปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก        
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT และ OIT อยู่ในระดับดี
มาก (very good) คะแนนผ่านเกณฑ์เปูาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งมีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นและมีค่าคะแนนสูง
กว่าร้อยละ 90 ทุกรายการ นั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และง่ายต่อการเข้าถึง 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity                 
and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมิน ITA  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (On web site only) 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ITA ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐระดับส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพให้บรรลุเปูาหมาย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
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6. หน่วยงานด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาและยกระดับ ITA 

7. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ 

8. ประเมินผลการด าเนินงานฯ ของ
หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

9. สรุปและรายงานผลการยกระดบั 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ไมผ่่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์ 

1. ประกาศนโยบายการยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

เกณฑ์,ข้อก าหนดการด าเนินงานดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ 

กระบวนพัฒนาและยกระดับคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. จัดท าแผนงาน/โครงการบรูณาการพัฒนาคุณภาพความโปร่งใส 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการฯ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน 
ITA ระดับกรม/หน่วยงาน 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

5. หน่วยงานประเมินตนเองด้าน ITA 
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แนวทางและข้ันตอนการพัฒนาและยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับหน่วยงาน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณบูรณาการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะประเมินผลความส าเร็จได้จาก ประเทศไทยจะมีอันดับค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตอยู่ในอับดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564  ภายใต้ 3 แนวทางการ
ขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ 
  1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย 3 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 
   1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
   1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริต 
   1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
  2) ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 
   2.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง 
   2.2 คดีทุจริตในหน่วยงานลดลง 
   2.3 จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลดลง 
  3) ปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 
   3.1 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขยายเวลาเกินกรอบเวลาปกติที่
กฎหมายก าหนดไม่เกินร้อยละ 35 
   3.2 จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟูองกลับไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จ านวนคดีที่ส่งฟูอง 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการในแนวทางการปลูกฝังวิธี
คิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลัก ภายใต้ผลผลิตการประเมินคุณภาพ
ความโปร่งใส แผนงาน/โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมี
เปูาหมายส าคัญ คือ 

  1) ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็น
ธรรม 

  2) บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมบริการที่ดี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2 ประเด็นคือ 

  1) ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านการประเมิน ITA 
  2) คะแนนการประเมิน ITA ระดับกรมผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
 ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ก าหนดแนวทางให้
หน่วยงานระดับส านัก/กอง/กลุ่มและศูนย์ภายใต้สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
และยกระดับ ITA ของหน่วยงานและระดับกรม ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) , 2) การมีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และ 3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการปูองกันการทุจริต (OIT) ดังนี้ 
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 1. การมีส่วนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร/

ข้าราชการ/พนักงาน /ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ทีป่ฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
1.2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน และก าหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

ล าดับ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) หมายเหตุ 

1 ≤ 20 5  
2 21 - 50 10  
3 50 - 100 20  
4 ≥ 100 30  

1.3 หน่วยงานต้องขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เข้าร่วมในการ
ตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบ
ไม่นอ้ยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามท่ีกรมก าหนด  

1.4 รายงานจ านวนผู้เข้าร่วมประเมินแก่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 2. การมีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ประกอบด้วย 1) คุณภาพการด าเนินงาน 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ3) การปรับปรุงระบบการท างาน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของ

รัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย 
(น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อย
กว่า 100 ตัวอย่าง  

2.3 ส่งข้อมูลและช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมในรูป electronic file ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์      
e-mail address, ID line ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการปูองกันการทุจริต (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)  
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงได้ ประกอบด้วย 1) การเปิดเผยข้อมูล และ 2) การปูองกันการทุจริต หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้บน web site ของหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O1 โครงสร้าง 0 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

0 ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม ฝุาย งาน 
เป็นต้น 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด
หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

O3 อ านาจหน้าที่ 0 แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
0 ที่อยู่หน่วยงาน      0 หมายเลขโทรศัพท์ 
0 หมายเลขโทรสาร   0 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
0 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

O6 กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

0 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ 0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของหน่วยงาน 
0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O8 Q&A 0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงาน

สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web broad, กลอ่งข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
0 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

O9 Social Network 0 ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O10 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี 
0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

O11  
 

รายงานการก ากับ
ติดตามการ ด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมาย เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
การปฏิบัติงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  
0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร     
เป็นต้น 
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การให้บริการ 
หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของ

หน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้
เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

O17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
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องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่
ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
ข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
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องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่ องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 
องค์ประกอบที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปูองกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และปูองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน
เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อปูองกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าปี 
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
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แผนปูองกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O39 แผนปฏิบัติการปูองกัน

การทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันการทุจริตหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ปูองกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการปูองกันการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
ประเด็นที ่10.2 มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล   
เป็นต้น 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงสรุปจ านวนประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต 
 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อค าถาม 

OIT 90 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 
การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 
การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การปูองกันการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต 8 
มาตรการภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต 2 

IIT 5 
การมีส่วนร่วมในการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน 

  

EIT 5 
การมีส่วนร่วมในการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก 

  

 
การประมวลผลคะแนน  

น้ าหนักคะแนน IIT EIT OIT รวม 
จ านวนผู้ตอบ IITA ของหน่วยงาน 10   10 
จ านวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ  10  10 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    50 50 
การปูองกันการทุจริต   30 30 

รวม 10 10 80 100 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

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

ข้อก าหนดการประเมิน ITA ระดับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต จะด าเนินการประเมินผ่าน web 

site ของหน่วยงานเท่านั้น 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

1. การมีส่วนร่วมในการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 

≥ 20 % ของ
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมตอบ
แบบวัดฯ   

10 – 19 % ของ
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
ตอบแบบวัดฯ   

≤ 10 % ของ
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
ตอบแบบวัดฯ   

 

2. การมีส่วนร่วมในการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
EIT 

จัดท าและส่งข้อมูล
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกครอบคลุมทุก
กลุ่ม ครบตามจ านวนและ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในรูป Electronic file 

จัดท าและส่งข้อมูล
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกบางกลุ่ม 
ตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในรูป 
Electronic file 

ไม่จัดท าและส่งข้อมูล
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกหรือไม่
จัดท าเป็น Electronic 
file 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน     
O1 โครงสร้าง  ข้อมูลการแบ่งส่วนงาน

ภายในของหน่วยงาน เช่น 
ศูนย์ กลุ่ม ฝุาย งาน
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย 

ข้อมูลการแบ่งส่วนงาน
ภายในของหน่วยงาน 
เช่น ศูนย์ กลุ่ม ฝุาย งาน
ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่
เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลการแบ่งส่วนงาน
ภายในของหน่วยงาน 
เช่น ศูนย์ กลุ่ม ฝุาย 
งาน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ข้อมูล ชื่อ –สกุล และ
ต าแหน่งของผู้บริหาร
สูงสุด และรองผู้บริหาร 
หัวหน้าศูนย์ กลุ่ม ฝุาย 
งาน ช่องทางการติดต่อ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย 

ข้อมูล ชื่อ –สกุล และ
ต าแหน่งของผู้บริหาร
สูงสุด และรองผู้บริหาร 
หัวหน้าศูนย์ กลุ่ม ฝุาย 
งาน ช่องทางการติดต่อ
ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่
เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูล ชื่อ –สกุล และ
ต าแหน่งของผู้บริหาร
สูงสุด และรองผู้บริหาร 
หัวหน้าศูนย์ กลุ่ม ฝุาย 
งาน ช่องทางการติดต่อ
ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 

 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O3 อ านาจหน้าที่  ข้อมูลอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน ตาม
กฎหมายหรือท่ีได้รับ
มอบหมายถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ
สืบค้นได้ง่าย 

ข้อมูลอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
ตามกฎหมายหรือที่ได้รับ
มอบหมายถูกต้อง 
ครบถ้วน แต่ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ข้อมูลอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
ตามกฎหมายหรือที่
ได้รับมอบหมายไม่
ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน/
ไม่มีการจัดท า 

 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน  

มีแผนระยะเวลามากกว่า 
1 ปี ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2564 พร้อมรายละเอียด  

มีแผนระยะเวลามากกว่า 
1 ปี ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2564 ไม่มีรายละเอียด 

ไม่มีการลงข้อมูล/Link 
file แผนงาน/
ยุทธศาสตร์ 

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 

มีข้อมูลการติดต่อกับ
หน่วยงานอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย  
1) ที่อยู่                 
2) หมายเลขโทรศัพท์                 
3) หมายเลขโทรสาร                  
4) ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

มีข้อมูลการติดต่อกับ
หน่วยงานอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย  
1) ที่อยู่                 
2) หมายเลขโทรศัพท์                 
3) หมายเลขโทรสาร                  
4) ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ไม่มีข้อมูล  

O6 กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

มีข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
เช่น พ.ร.บ. พ.ร.ก. 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

มีข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
เช่น พ.ร.บ. พ.ร.ก. 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี 
ครบถ้วน ไมเ่ป็นปัจจุบัน 

ไมม่ีข้อมูลกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
เช่น พ.ร.บ. พ.ร.ก. 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

 

แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การ
ด าเนินงานตามอ านาจ 
หน้าที่/ภารกิจของ
หน่วยงาน จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
สืบค้นย้อนหลังได้น้อย 6 
เดือน  

ข้อมูลข่าวสาร การ
ด าเนินงานตามอ านาจ 
หน้าที่/ภารกิจของ
หน่วยงาน จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
ไม่สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้ 
 

ไม่มีการลงข้อมูล  
ประชาสัมพันธ์ หรือไม่
เป็นปัจจุบัน 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 

มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถาม ข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อ
สอบถาม หรือสื่อสาร
โต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ ทีเ่ป็นปัจจุบัน 
สืบค้นย้อนหลังได้ 

มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถาม ข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบ
ข้อสอบถาม หรือสื่อสาร
โต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ ทีเ่ป็นปัจจุบัน ไม่
สามารถสืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

ไม่มีช่องทาง  

O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, 
Instagram หรือ Line 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน มีผู้รับผิดชอบ  

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, 
Instagram หรือ Line 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ไมมี่
ผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีช่องทางการ
เชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

การบริหารงาน  
การด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

- แผนการด าเนินตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
ประจ าปี 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

- แผนการด าเนินตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
ประจ าปี 2564 
- ไมม่ีข้อมูลรายละเอียด
ของแผนฯ เช่น โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

- ไม่มีแผนการด าเนิน
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน ประจ าปี 
2564 
 

 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 

- แสดงความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงาน 6 เดือนแรก
ประจ าปี 2564  
- มีรายละเอียด
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม /งบประมาณท่ีใช้
ครบถ้วน 

- แสดงความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงาน6 เดือนแรก
ประจ าปี 2564 
- รายละเอียด
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม /งบประมาณท่ี
ใช้ ไม่ครบถ้วน 

ไม่มีรายงานก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

- สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผน ประจ าปี พ.ศ. 
2563 
- มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการด าเนินงาน ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาูหมาย ครบถ้วน 

- สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผน ประจ าปี พ.ศ. 
2563 
- มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมาย ไม่
ครบถ้วน 

ไม่มีสรุปผลการด าเนิน ปี 
พ.ศ. 2563 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

- แสดงคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ครอบคลุมกระบวนงาน
หลักและภารกิจส าคัญ 

- แสดงคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ไม่ครอบคลุมกระบวนงาน
หลักและภารกิจส าคัญ 

- ไม่มีคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

- แสดงคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มา
ติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ขั้นตอนการให้บริการ/การ
ติดต่อในภารกิจต่างๆ ครบ
กระบวนการหลักและ
ภารกิจส าคัญ 

- แสดงคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มา
ติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ขั้นตอนการให้บริการ/
การติดต่อในภารกิจต่างๆ 
ไม่ครบกระบวนการหลัก
และภารกิจส าคัญ 

ไม่มีคู่มือ/แนวทาง
ส าหรับผู้รับบริการ 

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิติการ
ให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 
- ข้อมูลการให้บริการ
ครบถ้วนตามภารกิจหลัก 
สืบค้นย้อนหลังได้ 6 เดือน 

- แสดงข้อมูลสถิติการ
ให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 
- ข้อมูลการให้บริการ
ครบถ้วนตามภารกิจหลัก 
ไม่สามารถสืบค้น
ย้อนหลัง 

ไม่มีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 

 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่/ภารกิจของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563 
- มีแผนการส ารวจความ
พึงพอใจ ปี 2564 

- ไม่มีผลการส ารวจความ
พึงพอใจ ปี พ.ศ. 2563 
- มีแผนการส ารวจความ
พึงพอใจ ปี 2564 

ไม่มีผลส ารวจความพึง
พอใจและไม่มีแผน
ส ารวจ 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O17 E–Service - มีช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
- สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

- ไม่มีช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
- มีแผนการพัฒนาช่อง
ทางการให้บริการ
ออนไลน์ 
 

- ไม่มีช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
- ไม่มีแผนการพัฒนา
ช่องทางการให้บริการ
ออนไลน์ 

 

การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน
ที่มีระยะ 1 ปี พ.ศ. 
2564 ครอบคลุม
งบประมาณทุกประเภท 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น แหล่ง
งบประมาณท่ีได้รับ การ
จัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย  

- มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
พ.ศ. 2564 ครอบคลุม
งบประมาณทุกประเภท 
- ไม่มีข้อมูล/มีไม่ครบถ้วน
รายละเอียดของแผนฯ 
เช่น แหล่งงบประมาณท่ี
ได้รับ การจัดสรร
งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย  

ไม่มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 
6 เดือน 

- มีรายงานความก้าวหน้า
ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ระยะเวลา 6 
เดือนแรก 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ ครอบคลุมทุก
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

- มีรายงานความก้าวหน้า
ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 
6 เดือนแรก 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ ไม่
ครอบคลุมทุกงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

ไม่มีรายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าการใช้
งบประมาณ 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2563 
- มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
ครอบคลุมทุกงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร   

- สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
- มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
ไม่ครอบคลุมทุก
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  
 
  

ไม่มีรายงานสรุปผลการ
ติดตามงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 
ที่ด าเนินการตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

 ไม่มีแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 

 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

- แสดงประกาศตามที่
หน่วยงานด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในปี พ.ศ. 2564 

 - ไม่แสดงประกาศตามที่
หน่วยงานด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นรายเดือน ของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดผล
การจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง  เ ช่ น 
งาน/วงเงิน/ราคากลาง /
วิธีการ/รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ/ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ 
ตกลง /เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

 - ไม่มีสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นรายเดือน 
ของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2563 
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น 
งบประมาณท่ีใช้ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 ไม่มีสรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงาน ปี 
พ.ศ. 2563 

 

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้วย
ความโปร่งใสและมี
คุณธรรม ของผู้บริหาร ใน
ปี พ.ศ. 2564 

- แสดงนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้วยความโปร่งใสและมี
คุณธรรม ของผู้บริหาร 
ในปีที่ผ่านๆ มา 

- ไม่มีนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงการถึงการวางแผน
ก าลังคนที่มีความสอดรับ
กับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 
2564 
- การสรรหาคนดีคนเก่ง 
การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- มีการวางแผนก าลังคน
แต่ไม่สอดคล้องหรือ
ครอบคลุมกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากร
บุคคล ปี พ.ศ. 2564 

ไม่มีการวางแผนการ
พัฒนาก าลังคน 

 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 
-การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
-การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญก าลังใจ 

มีหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปี พ.ศ. 2564 แต่
ไม่ครบถ้วน ดังนี้ 
-การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
-การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

ไม่มีหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 
-การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
-การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

- แสดงผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 
พ.ศ. 2563 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 ไม่มีสรุปผลการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ปี 
พ.ศ. 2563 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือ/แนวทางการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
การปฏิบัติงาน เช่น 
ช่องทาง/วิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน ขั้นตอน/วิธีการ/
ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบใน
การจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

- มีแนวทางการจัดการ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- ไม่มีรายละเอียดของ
การปฏิบัติงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

- ไม่มีแนวทางการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- ไม่มีผู้รับผิดชอบ 

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทาง/ช่องทาง
ออนไลน์บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
- มีช่องทางที่หลากหลาย
และเข้าถึงได้ง่าย 

- แสดงช่องทาง/ช่องทาง
ออนไลน์บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
- มีช่องทางหลากหลาย
แต่การเข้าถึงได้ยาก 

- ไม่แสดงช่องทาง/
ช่องทางออนไลน์บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน ที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลความก้าวหน้า
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
เช่น จ านวนเรื่องท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ/อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 
- ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการ
เรื่องร้องเรียน เช่น 
จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ไม่แสดงข้อมูลสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 
 

 

O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

- แสดงช่องทาง/ช่องทาง
ออนไลน์บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
- สามารถเชื่อมโยง/เข้าถึง
ช่องทางได้ง่าย 

- แสดงช่องทาง/ช่องทาง
ออนไลน์บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
- สามารถเชื่อมโยง/
เข้าถึงช่องทางได้ยาก 

- ไม่แสดงช่องทาง/
ช่องทางออนไลน์บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

- แสดงการด าเนินการ/
กิจกรรมในปี พ.ศ. 2564 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล 

- ไม่มีเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ/
กิจกรรมในปี พ.ศ. 
2564 
- มีแผนให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ/กิจกรรมในปี 
พ.ศ. 2565 

- ไม่มีเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ/
กิจกรรมในปี พ.ศ. 
2564  
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ประกาศเจตนารมณ์การ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- แสดงเนื้อหาของ
เจตนารมณ์และการรับรู้
ของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 

- ผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันประกาศ
เจตนารมณ์การปฏิบัติ
หน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- แสดงเนื้อหาของ
เจตนารมณ์ 
- การรับรู้ของเจ้าหน้าที่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ไมม่ีการประกาศ
เจตนารมณ์การปฏิบัติ
หน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

- แสดงกิจกรรมที่ผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันมีส่วนร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ในปี พ.ศ. 
2564 

- มีการจัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ในปี 
พ.ศ. 2564 แต่ผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันไม่มีส่วน
ร่วมกิจกรรม 

- ไมมีการจัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในปี พ.ศ. 2564 

 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต 
O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

- แสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต/ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง/
ระดับของความเสี่ยง 
มาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
- ครอบคุลมภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

- แสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต/ประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง/
ระดับของความเสี่ยง 
มาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
- ไม่ครอบคุลมภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

- ไม่มีผลการประเมิน
ความเสี่ยงการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต/ประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน ปี 
พ.ศ. 2564 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

- แสดงกิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจจะท าให้
เกิดการทุจริต/ประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 
- เป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามข้อ O36 

- แสดงกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยงที่
อาจจะท าให้เกิดการ
ทุจริต/ประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 
- เป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ O36 แต่ไม่
ครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงาน 

- ไม่มีกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยงที่
อาจจะท าให้เกิดการ
ทุจริต/ประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2564 
 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

- แสดงกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน ปี พ.ศ. 2564 
- จนท.ได้รับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ มากกว่าร้อย
ละ 50 

- แสดงกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน ปี พ.ศ. 2564 
- จนท.ได้รับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมฯ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

- ไม่มีกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต อย่างชัดเจน ปี 
พ.ศ. 2564 
 

 

O39 แผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกัน
การทุจริต/พฒันาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน ใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ  
- มีการด าเนินงานตาม
แผนมากกว่า ร้อยละ 80 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกัน
การทุจริต/พัฒนาด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ  
- มีการด าเนินงานตาม
แผนน้อยกว่า ร้อยละ 80 

- ไม่มีแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกัน
การทุจริต/พัฒนาด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2564 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ปูองกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต ระยะ 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน  

- แสดงความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ระยะ 6 เดือน
แรก ของปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน แต่ไม่
ครอบคลุมแผนงาน 

- ไม่มีการติดตาม
ความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ระยะ 6 
เดือนแรก ของปี พ.ศ. 
2564 
 

 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการปูองกันการ
ทุจริตประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริ ต  ของปี  พ .ศ . 
2563 
- มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ 

- แสดงผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ของปี 
พ.ศ. 2563 
- มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
แต่ไม่ครอบคลุมแผนงาน 

- ไม่มีสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ของปี พ.ศ. 
2563 
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แบบประเมินตนเอง การประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
หน่วยงาน................................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ในปี 
พ.ศ. 2562  
- มีข้อมูลการวิเคราะห์
ประเด็นจุดอ่อนที่ต้อง
แก้ไขเร่งด่วน/พัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการปฏิบัติ  
- มีมาตรการขับเคลื่อนที่
สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ฯ มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/การก ากับติดตาม/
รายงานผล    

- ไม่มีการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ในปี 
พ.ศ. 2562  
- มีมาตรการขับเคลื่อนที่
สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ฯ มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/การก ากับ
ติดตาม/รายงานผล    

- ไม่มีการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ในปี 
พ.ศ. 2562  
- ไม่มีมาตรการขับ
เคลื่อนที่สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ฯ มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ/
ขั้นตอนการปฏิบัติ/การ
ก ากับติดตาม/รายงาน
ผล    

 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมฯ ปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดการ
น ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมฯ ภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   

  - ไม่มีผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 
พ.ศ. 2564 
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