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ค าน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาประเทศไทย 20 ปี นโยบายรัฐบาล
ให้ความส าคัญกับระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สังคมไทยปลอด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลว งรัชกาลที่ 9 มา
ประยุกต์ใช้ทั้งในด้านด าเนินชีวิตและการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

เพ่ือขับเคลื่อนให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ภาครัฐซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดท าแนวทางกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภายในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือความภาคภูมิใจในความเป็นคนดีมีคุณธรรมของ
ตนเอง รวมถึงหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์คุณธรรมมีภาพลักษณ์ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อสาธารณะ   
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร Executive summary 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาประเทศไทย 20 ปี นโยบายรัฐบาล
ให้ความส าคัญกับระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สังคมไทยปลอด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านด าเนินชีวิตและการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน จ าเป็นต้องพัฒนาและยกระดับให้เป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ การที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสามารถเป็นองค์คุณธรรมต้นแบบได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานในสังกัด บุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพตั้งเป้าหมายการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ดังนี้ “คะแนนประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย   กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพจึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
1. ด้านพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย 

1. การปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตแก่บุคลากร หน่วยงานจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่พัฒนาให้ดีขึ้น ประกอบด้วย พอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
1.2 คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562    

     1.3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 2. การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรี
สาธารณสุข และคนดีศรี สบส. 
2. ด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
 1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินองค์กรคุณธรรม 
 2. ประกาศเจตนารมณ์และจัดท าคุณธรรมที่ดีต้องท าหรือพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท าของหน่วยงาน 
 3. จัดท าแผนและประเมินผลการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
 4. จัดหรือร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือกิจกรรมสาธารณะ 
 5. สร้างหรือพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
3. ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับหน่วยงาน 
 1. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ ITA ที่ก าหนด 
 2. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานและการป้องกันการทุจริตบน web site 
 3. ก ากับให้บุคลากรเข้าร่วมประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือตามเง่ือนไขและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. จัดส่งข้อมูลและช่องทางการติดต่อของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในรูปเอกสารและ 
electronic file ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด 



๑ 
 

กรอบแนวคิด ความส าคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

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 และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่ มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือ  
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

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

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ 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
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
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มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือให้การปฏิบัติราชการและ      
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการ
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และ       
มีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

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 าเนินกจิกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม 
รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ 
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 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

การด าเนินงานวัฒนธรรม ในมิติการสร้างคนดีและสังคมดี ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็น แผนระดับชาติด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ที่มุ่งหวัง ให้ทุกคน 
ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทางศาสนา นอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ในการด ารงชีวิต  กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุก   
ภาคส่วน น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ที่สอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม   
๓ ด้าน คอื การสร้างคนดี และสังคมดี ส่งเสริม สนับสนุนการน าทุนและทรัพยากรมาสร้างสรร์ค์ พัฒนา ต่อยอด      
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางสังคมเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยสูนานา
ประเทศ จึงได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย   

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
ผู้เกี่ยวขอ้งทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจน
เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานทีส่่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ เป็นส าคัญ    

ทั้งนี้ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นกระบวนการที่ด าเนินการโดยส่วนราชการระดับกรม  
ทั้งส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค จึงควรมีการก าหนดกรอบการด าเนินการที่เป็นมาตรฐานและเป็น
ในทิศทางเดียวกัน ต้ังแต่การก าหนดคุณสมบัติ การจ าแนกส่วนราชการและวิธีการคัดเลือก เพ่ือให้ได้ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของการคัดเลือก 

ส าหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข และ
รางวัลคนดีศรี สบส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้น าเกณฑ์ของ
หน่วยงานเจ้าของรางวัลมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของกรม แต่ยังคงไว้ ซ่ึงกระบวนการ
คัดเลือกท่ีมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรของกรมและสาธารณะชน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและทุกระดับของบุคลากร รวมถึงก าหนดให้มี
กระบวนการที่หลากหลายวิธีสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคล
ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

การพัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทุกระดับนั้น ทั้งองค์กรและบุคคลต้องน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กรและการด าเนินชีวิตเพ่ือเป็นการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
หมายถึง การยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและ
การกระท า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร       
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว          
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 



๕ 
 

 

 

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้ 
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ

ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และเป็นการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนดกรอบและ     
แนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลหน่วยงานดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 

1. กรอบระยะเวลาการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 
3. คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข 
4. คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี สบส. 
5. แนวทางการพัฒนาและเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม 
6. แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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1. ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจติส านึก  
สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ขยายผล สร้างเครือข่าย  
3. จัดการความรู ้

1. คกก.จริยธรรม กรม สบส. 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านคณุธรรมจริยธรรม  
3. พัฒนาและยกระดับองค์กรคณุธรรม 
4.พัฒนาและยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปอ้งกันและต่อต้านการทุจรติ  
6. จัดการความรู้ด้านคณุธรรมจรยิธรรม  
7. จัดกิจกรรมจิตอาสา  
8. พัฒนาระบบและกลไกการเปดิเผยข้อมูลพื้นฐานองค์กร 

Social Media เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
Face Book 

Line  
 
  

ระดับบุคคล: 1. บุคคลดีเด่นด้านคณุธรรมจรยิธรรม ไดร้ับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    2. บุคคลดีเด่นด้านคณุธรรมจรยิธรรมระดับกระทรวง ได้รับโลร่างวัลพระราชทานและน าเสนอผลงานระดับกระทรวง 

ระดับหน่วยงาน : หน่วยงานต้นแบบและหน่วยงานคณุธรรมเจ้าหนา้ที่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษท้ังหน่วยงาน 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ : web site และฐานข้อมลู ข้อมูลพื้นฐานองค์กร และข้อมลูให้บริการของหน่วยงาน 
นโยบายแห่งรัฐ: 1. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 2. แผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564)  3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 5. นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลขอ้ท่ี 8 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝา่ยราชการประจ า 
องค์ความรู้และวิชาการที่เกี่ยวข้อง : 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 3. เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 4. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคณุธรรมจรยิธรรม 5. คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 6. หลักสูตรสรา้งวิทยากรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสูส่ังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1. ผู้รบับริการไดร้ับบริการที่เท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 
2. เจ้าหน้าทีเ่ป็นคนดี ซื่อสัตย์ และมีพฤติกรรมบริการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
KPI: ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม KPI: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีคณุธรรม จริยธรรม การป้องการทุจริต และประพฤติชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. จัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม KPI: เครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติภาคประชาชน 

1. ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจติส านึก  
สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ขยายผล สร้างเครือข่าย  
3. จัดการความรู ้

1. คกก.จรยิธรรม กรม สบส. 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านคณุธรรมจริยธรรม  
3. พัฒนาและยกระดับองค์กรคณุธรรม 
4.พัฒนาและยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
5. สรา้งและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ  
6. จัดการความรู้ด้านคณุธรรมจรยิธรรม  
7. จัดกิจกรรมจิตอาสา  
8. พัฒนาระบบและกลไกการเปดิเผยข้อมลูพื้นฐานองค์กร 

Social Media เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
Face Book 

Line  
 
  

ระดับบุคคล: 1. บุคคลดเีด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    2. บุคคลดีเด่นด้านคณุธรรมจริยธรรมระดับกระทรวง ไดร้ับโล่รางวัลพระราชทานและน าเสนอผลงานระดับกระทรวง 

ระดับหน่วยงาน : หน่วยงานต้นแบบและหน่วยงานคณุธรรมเจ้าหนา้ที่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษท้ังหน่วยงาน 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ : web site และฐานข้อมลู ข้อมูลพื้นฐานองค์กร และข้อมลูให้บริการของหน่วยงาน 
นโยบายแห่งรัฐ: 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 2. แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564)  3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 5. นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลข้อท่ี 8 แก้ไขปัญหาทุจรติและประพฤต ิ
มิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
องค์ความรู้และวิชาการที่เกี่ยวข้อง : 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 3. เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 4. เกณฑ์การคดัเลือกบุคคลดเีด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรม 5. คูม่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 6. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น า 
การเปลีย่นแปลงสู่สังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต 

1. ผู้รบับริการไดร้ับบริการที่เท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 
2. เจ้าหน้าทีเ่ป็นคนดี ซื่อสัตย์ และมีพฤติกรรมบริการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
KPI: ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม KPI: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีคณุธรรม จริยธรรม การป้องการทุจริต และประพฤตมิชิอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. จัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม KPI: เครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติภาคประชาชน 

1. ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจติส านึก  
สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ขยายผล สร้างเครือข่าย  
3. จัดการความรู ้

1. ผู้รบับริการไดร้ับบริการที่เท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 
2. เจ้าหน้าทีเ่ป็นคนดี ซื่อสัตย์ และมีพฤติกรรมบริการที่ด ี



7 
 

กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2562  

ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา เกณฑ์และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา   
และยกระดับคุณธรรมจริยธรรม 

 

จัดท าและขออนุมัติแผนงานและงบประมาณด าเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

ธันวาคม 2562 
 

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามแผนงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ส ารวจความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครือข่าย 

 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กรมสนับสุนนบริการสุขภาพ 

 

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข            
และคนดีศรี สบส. 

 

ประชุมคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       
ครั้งที่ 1/ 2563 

 

มกราคม 2563 รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข  
และคนดีศรี สบส. 

 

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม  

หน่วยงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

มีนาคม 2563 
 

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข                
และคนดีศรี สบส. 

 

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
จัดท าข้อมูลเพื่อการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

เมษายน 2563 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
พฤษภาคม 2563 สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระดับหน่วยงาน 
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กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
มิถุนายน 2563 

 
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ระดับหน่วยงาน 

 

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากหน่วยงานภายนอก 

 

กรกฎาคม 2563 สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณด้านคุณธรรมจริยธรรมของ   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

สิงหาคม 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกระทรวงและระดับชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม  
กันยายน 2563 สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
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แนวทางการด าเนินงานคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานคดัเลือกบุคคลดีเด่นดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลการคดัเลือกให ้กคจ. 

กก.จริยธรรม กรม สบส.  คัดเลือก
บุคคลดเีด่น/องค์กรคุณธรรม 

ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมระดบัหน่วยงาน 

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
บุคคลดเีด่นและองค์กรคณุธรรม 

เปิดเผยข้อมูลพืน้ฐานหน่วยงานและการ
ป้องกันทุจริตและประพฤตมิิชอบบน web 
site 

อธิบดีกรม สบส.เห็นชอบ 

ประเมินผล ITA ระดับ
หน่วยงานบน web site 

ประกาศเจตนารมณ์และถ่ายทอดนโยบายแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 

ปลูกจิตส านึก ปลูกฝัง พัฒนา
บุคลากรด้านคณุธรรมจรยิธรรม  

พัฒนาและยกระดับการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ภาครัฐระดับกรม/หน่วยงาน 

ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กร
คุณธรรม 

หน่วยงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
3. องค์กรคุณธรรม 

4. การประเมิน ITA 

หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์จัดท าและบรหิารแผนการพัฒนา 
และยกระดับคณุธรรมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 

หน่วยงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลการคัดเลือกให้ กคจ. 

กก.จริยธรรม กรม สบส.  คัดเลือก
บุคคลดเีด่น/องค์กรคุณธรรม 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมระดับหน่วยงาน 

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
บุคคลดเีด่นและองค์กรคณุธรรม 

เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานและการป้องกัน
ทุจริตและประพฤติมิชอบบน web site 

อธิบดีกรม สบส.เห็นชอบ 

ประเมินผล ITA ระดับ
หน่วยงานบน web site 

เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานและการป้องกัน
ทุจริตและประพฤติมิชอบบน web site 

หน่วยงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลการคัดเลือกให้ กคจ. 

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
บุคคลดเีด่นและองค์กรคณุธรรม 

อธิบดีกรม สบส.เห็นชอบ 

ประเมินผล ITA ระดับ
หน่วยงานบน web site 

หน่วยงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลการคัดเลือกให้ กคจ. 

ประกาศเจตนารมณ์และถ่ายทอดนโยบายแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 

ปลูกจิตส านึก ปลูกฝัง พัฒนา
บุคลากรด้านคณุธรรมจรยิธรรม  

พัฒนาและยกระดับการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ภาครัฐระดับกรม/หน่วยงาน 

ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กร
คุณธรรม 

หน่วยงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
1. องค์กรคุณธรรม 

2. การประเมิน ITA 

หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์จัดท าและบรหิารแผนการพัฒนา 
และยกระดับคณุธรรมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 

หน่วยงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลการคัดเลือกให้ กคจ. 

กก.จริยธรรม กรม สบส.  คัดเลือก
บุคคลดเีด่น/องค์กรคุณธรรม 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมระดับหน่วยงาน 

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
บุคคลดเีด่นและองค์กรคณุธรรม 

เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานและการป้องกัน
ทุจริตและประพฤติมิชอบบน web site 

อธิบดีกรม สบส.เห็นชอบ 

ประเมินผล ITA ระดับ
หน่วยงานบน web site 
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คุณสมบัติ ขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 

 
 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนั้น กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพโดยคณะกรรมการจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของบุลากรในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสาธารณชน ซึ่งในแต่ละปีนั้น
จะมีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีผลงานดีเด่น ดังนี้ 

 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจ าของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพที่มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด และเป็นบุคคล
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลิตผลงานคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ดีเด่นจะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

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

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลิตผลงานคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ได้ รับการคัดเลือกเป็น
คนดีศรีสาธารณสุขจะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

 1. โล่เชิดชูเกียรติพระราชทาน  
 2. น าเสนอผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกงานคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

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

ชั่วคราว หรือจ้างเหมาบริการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่น      
เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด และเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลิตผลงานคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรี 
สบส. จะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

 1. โล่เชิดชูเกียรติ  
 2. น าเสนอผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 4. ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
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คุณสมบัติ ขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. คณะกรรมการระดับกรม เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ กรณีส่วนราชการใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ให้
หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ 
2. ให้ใช้กระบวนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นแนวทางในการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข  
และคนดีศรี 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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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

1. เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมถึง
ลูกจ้างประจ าในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพด้วย 
2. มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีต าแหน่ง
สูงสุดไม่เกินต าแหน่งอ านวยการระดับสูง  
3. เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนมีระยะเวลา
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 าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอด
ระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่
รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
8. เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วย
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วน
ราชการและสังคม 
9. เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม 
ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

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 และ
สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ  
๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม 
สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความ
ช่วยเหลือ  
๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค 
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์                          
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และ
ต่อผู้อื่น  
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรม
ของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ  
มีจิตมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมี
ผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ประเด็นพิจารณา  
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓. ความขยันและพากเพียรในการท างาน   
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวัตกรรมในการท างาน                             
๕. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
และสังคม   

๑. ข้าราชการ
ช่วยราชการ
ให้อยู่ใน
สัดส่วนการ
คัดเลือกฯ 
ของต้นสังกัด 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น (ต่อ) 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

10. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่
และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงาน
ปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ประชาชนมากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด  
11. เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่
ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องโดยค านึงถึงผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรกผลงาน
จากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏ
เป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 
กรณีผลงานของลูกจ้างประจ าซึ่งมีข้อจ ากัดทาง
เอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ  
ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
๑2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นไม่เกินจ านวน 2 คน 
ไม่จ ากัดกลุ่มตามที่คณะอนุกรรมการ คัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด  โดยพิจารณา
จากจ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีอยู่
และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖2   
13. กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับ
ได้รับการพิจารณา หน่วยงานจะงดส่งผลการ
คัดเลือกได้ โดยไม่ส่งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด 
14. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่านการ
คัดเลือกของแต่ละหน่วยงานตามแนวทางที่
ก าหนด และประกาศผลข้าราชการดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่   
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม   
๔. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิต
สาธารณะ   
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม   
๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ 
จ. ผลงานดีเด่น หมายถึง มีผลงานเชิง
ประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการ
ยกย่อง ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เป็นอันดับแรก ประเด็นพิจารณา  
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการ
และสังคม  
๓. เป็นผลงานการบริการประชาชนที่สามารถ
ใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้  
๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
๕. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ 
วิริยะ อุตสาหะ 
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

1. เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว  
2. มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ปฏิบัติงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย่าง
น้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
3. มีสถานะเป็นข้าราชการ ในระดับต่างๆ ดังนี้  
- อ านวยการระดับต้น – ระดับสูง 
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – 
เชี่ยวชาญ 
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ใน
ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรี
สาธารณสุขมาก่อน ตลอดระยะเวลารับ
ราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็น
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนในกระทรวง
สาธารณสุข 
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครอง
งาน การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 
และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับ
การยกย่อง 
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือกคนดี
ศรีสาธารณสุขไม่เกินจ านวน 2 คน กลุ่ม
ข้าราชการ 1 คน และกลุ่มลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
8. กรณีไม่มีผู้มีคุณสมบัติถึงระดับตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา ส่วนราชการอาจงด
ส่งผลการคัดเลือกได้ 
 

การประเมินให้พิจารณาการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
ก. การครองตน  หมายถึง ความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ ประเด็นการพิจารณา 
๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
กฎหมาย  
๓. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับ
การยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคม 
ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ประเด็นพิจารณา  
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และ
สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน   ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ  
๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม 
สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความ
ช่วยเหลือ  
๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค 
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์  
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และ
ต่อผู้อื่น  
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วม
กิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ 
มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมี
ผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ประเด็นพิจารณา  
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓. ความขยันและพากเพียรในการท างาน   
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข (ต่อ) 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวัตกรรมในการท างาน                            
๕. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
และสังคม   
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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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี สบส. 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

1. เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว  
2. มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ปฏิบัติงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย่าง
น้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
3. มีสถานะเป็นข้าราชการ ในระดับต่างๆ ดังนี้  
- อ านวยการระดับต้น – ระดับสูง 
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – 
เชี่ยวชาญ 
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ใน
ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรี 
สบส. มาก่อน ตลอดระยะเวลารับราชการนับ
ต่อเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเป็นข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครอง
งาน การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 
และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับ
การยกย่อง 
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือกคนดี
ศรี สบส. ไม่เกินจ านวน 2 คน กลุ่มข้าราชการ 
1 คน กลุ่มลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 
และลูกจา้งชั่วคราว 1 คน 
8. กรณีไม่มีผู้มีคุณสมบัติถึงระดับตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา ส่วนราชการอาจงด
ส่งผลการคัดเลือกได้ 
 

การประเมินให้พิจารณาการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
ก. การครองตน  หมายถึง ความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ ประเด็นการพิจารณา 
๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
กฎหมาย  
๓. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับ
การยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคม 
ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ประเด็นพิจารณา  
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และ
สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน   ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ  
๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม 
สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความ
ช่วยเหลือ  
๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค 
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์  
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และ
ต่อผู้อื่น  
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วม
กิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ 
มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมี
ผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ประเด็นพิจารณา  
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓. ความขยันและพากเพียรในการท างาน   
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คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี สบส. (ต่อ) 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวัตกรรมในการท างาน                            
๕. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
และสังคม   
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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แบบประวัติ (แบบ2) 
ข้าราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2562 

 
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 จริยธรรม
และผลงานดีเด่น (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 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม กรอกหรือพิมพ์ข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) ให้ครบถ้วน   

2. ผู้รับรอง คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาระดับ 
รองอธิบดี ที่เจ้าของประวัติปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน  

3. ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) กลับไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม     
เพ่ือที่ส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าสื่อรณรงค์ปลุกจิตส านึกและส่งเสริมให้ ข้าราชการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม และเป็นข้าราชการที่ดี จะได้ด าเนินการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นตัวแทนถ่ายทอด
พฤติกรรมข้าราชการพลเรือนดีเด่นในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี วีดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่ออกสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างแรง      
จูงใจให้ข้าราชการได้มีแนวทางประพฤติปฏิบัติตน พร้อมกันนี้จะได้น าคติพจน์ และปณิธานความดีของข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นทุกท่านเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ jumkunjai.ocsc.go.th และเฟสบุ๊ค facebook.com/jumkunjai   
ของส านักงาน ก.พ. ต่อไป  

4. การกรอกข้อมูลในข้อ ๔ และข้อ ๗ สามารถเขียนหรือพิมพ์ในกระดาษเอ ๔ เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ขอให้ส่ง
เฉพาะข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องแนบผลงานที่เป็นรูปเล่ม  

5. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข และคนดีศรี สบส. ให้ใช้แบบกรอกประวัติ (แบบ 2) เช่นเดียวกับการ
คัดเลือกข้าราชการดีเด่น  
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แนวทางการพัฒนาและการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 
องค์กรคุณธรรม หมายถึง“องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม ของคนในองค์กรและเป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม 
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 และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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. ขยายผลเติมเตม็ยกระดับคุณธรรมหลักและข้อคิดการปฏิบัติให้ครอบคลุมคุณธรรมมากขึ้น 

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. ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง: ร่วมกันก าหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กรและการเปลี่ยนแปลง
ที่อยากให้เกิด 
3. ออกแบบวิธีการและกลไกการด าเนินงาน: ร่วมกันก าหนดวิธีการ กิจกรรม แผนงานที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งใน/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 ความดีความชอบ 
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. 2563 

  
  
  
 
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

 
 
 

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 



24 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 

 การวัดองค์กรคุณธรรมเป็นกระบวนการส าคัญ ที่เน้นการใช้เครื่องมือ ให้แต่ละองค์กรส ารวจ
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการวัด
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของตนเองก่อนและหลังด าเนินโครงการ แล้วจึงน าผลการด าเนินการมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑท์ี่ก าหนด รวมถึงการพิจารณาในมิตคิวามสุขของผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วย  

 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 
ในองค์กรทีจ่ะพัฒนาให้เป็น 
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
คุณธรรมเป้าหมาย “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 าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากท า” เพ่ือ
แก้ไขปัญหาขององค์กร อย่าง
น้อย ๓-๕ เรื่อง  

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

น้อยกว่า 
๒๐% เป็น
ผู้ก าหนด 
คุณธรรม
เป้าหมาย 
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การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 

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

- มีการแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน 
องค์กร 
- มีการมอบหมายบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- มีการแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน
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 
ตามคุณธรรมเป้าหมายทั้ง
ภายในองค์กรและมี
กระบวนการยกย่องเชิดชู
ภายนอกองค์กรด้วย 

มีการจัดกิจกรรมประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม 
เฉพาะภายในองค์กร 
 
 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

 

 

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

มีผลส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
งานในองค์กร ตามตัวชี้วัดใน
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่องค์กร
ก าหนด ไม่น้อยกว่า ๘๐ %  

มีผลส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกส่วนงานในองค์กร ตาม
ตัวชี้วัดในแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่องค์กรก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ % 

มีผลส าเร็จ
จากการ
ด าเนินงาน
ตาม
ตัวชี้วัด 
น้อยกว่า 
๖๐ %  
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การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 

๒ ๑ 0 

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรต้นแบบคุณธรรม 
๘) องค์กร มีการเพ่ิม
ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย
และกิจกรรม ใน 3 มิติ คือ 
การยึดมั่นในหลักธรรมทาง
ศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนาธรรมที่ เพ่ิมเติมจาก
เรื่องท่ีด าเนินการไปแล้ว 

มีการเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย และ
กิจกรรมใน 2 หรือ 3 
มิติ  

มีการเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย และ
กิจกรรมใน 1 มิติ 

ไม่มีการปฏิบัติ  

๙) องค์กรมีองค์ความรู้จาก
การด าเนินงานองค์กร
คุณธรรม สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

- มีการถอดองค์ความรู้
จากการด าเนินงาน
องค์กรคุณธรรมทั้งใน
ภาพรวมและองค์ความรู้
ครบทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ 
- สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืน
ได้ 

- มีการถอดองค์ความรู้
จากการด าเนินงาน
องค์กรคุณธรรมเฉพาะ 
บางกิจกรรม 
- สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

- ไม่มีการถอดองค์
ความรู้  

 

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

สมาชิกใน
......................................................................................................................................................................... 
 มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนา...................................................................................... ............
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” 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 มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน ทุกคน
ใน............................................................................................... มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมไทยไปใช้ในการด 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 าหนดคุณธรรมเป้าหมาย “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
เป้าหมาย 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) องคก์รมีผลส าเร็จการด าเนินงานขององค์กรตาม “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากท า” ตามคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพิ่ม
มากขึ้น 

    

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

    

๙) องค์กรมีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 
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การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ ด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
โดยก าหนดค่าคะแนนเป้าหมายอยู่ที่ ร้อยละ 85 ซึ่งคาดหวังว่าถ้าได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเข้า
ร่วมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับ
คะแนนการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้ให้ความร่วมมือการประเมิน ITA ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลคะแนนการประเมินพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ปี พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562    
คิดเป็นร้อยละ 83.25, 82.69 และ 90.3 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1. ผลคะแนนการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IITA อยู่ในระดับดี (good) แสดงให้เห็นว่า กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวโน้มการด าเนินงานเป็นไปตามความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความ
เชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งม่ันต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและยกระดับคะแนน IITA ให้สูงขึ้นดังนี้ 1. ควรให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่าง
เท่าเทียม 2.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
3. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยการทุจริต มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และปกปิดขอร้องเรียน
เป็นความลับ 
 2. ผลคะแนนการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EITA อยู่ในระดับดีมาก (very good) แสดงให้
เห็นว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานยึดหลักตามมาตรฐาน พัฒนา
กระบวนงานอย่างต่อเนื่อง  ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย หลากหลายช่องทาง  ให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริการชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนงาน ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่
เหนือประโยชน์สาธารณะ ประเด็นที่ควรพัฒนาเพ่ิมคือ การสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานที่โปร่งใสแก่
ประชาชนและผู้รับบริการในวงกว้าง และวางแผนการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ  (Integrity                 
and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประเมิน ITA  ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น (On web site only) 
  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้รองรับการประเมิน ITA ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ใน
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 93              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
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6. หน่วยงานด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

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/โครงการดา้นคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการฯ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

5. หน่วยงานประเมินตนเองด้านคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาและยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 หน่วยงานระดับส านัก/กอง/กลุ่มและศูนย์ภายใต้สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของกรม ทั้ง 3 ส่วน คือ IITA, EITA และ OITA ดังนั้น       
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ITA ระดับหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IITA)  

มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 

ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
1.2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

และก าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 
 

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 เข้าร่วมในการตอบ
แบบส ารวจ IITA ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อย
กว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามท่ีกรมก าหนด  

1.4 รายงานจ านวนผู้เข้าร่วมประเมินแก่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 2. วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EITA)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ

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

ภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย 
(น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอย่าง  
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2.3 ส่งข้อมูลและช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   
ในรูป electronic file ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address, 
ID line ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OITA)       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้บน web site ของหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ล าดับ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 
O1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น ศูนย์ กลุ่ม 

ฝ่าย งาน เป็นต้น   
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรอง
ผู้บริหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย งาน 

 

O3 อ านาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามที่
กฎหมายก าหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  ซึ่งมี
ระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้อง
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563  

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย   
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร  4) ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน  

 

O6 กฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ 

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม 

ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อ
สอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

 

O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารงาน 
ล าดับ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานพร้อม

รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 
 

O11  
 

รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด 

 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมรายละเอียด 

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2563 

 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง 
พอใจการให้บริการ  
พ.ศ. 2562  

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม 
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

 

O17 E–Service  
 

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ 
บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามท่ี 
กฎหมายก าหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

 

ประเด็นที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ล าดับ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี  
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีพร้อมรายละเอียด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O19  
 

รายงานการก ากับติดตาม    
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน  

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน   
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณท้ังนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21  
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ  
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O23  
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน  

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O24  
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี  

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้  
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 
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ประเด็น 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ล าดับ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล  
 

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อน 
ภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 

หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษา วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ 
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

 

O28  
 

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลและจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
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ประเด็น 5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ล าดับ ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29  
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  
 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจ าปี  
 

สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

 
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ 
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
จะต้องเป็น ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม  
 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 
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ประเด็น 6 การป้องกันการทุจริต 
6.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ล าดับ ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

 
การแสดงเจตนารมณ์หรือค าม่ันของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการ 
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต ประจ าปี  
 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความ
เสี่ยงการทุจริต  
 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ของการด าเนินงานในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563  

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2563  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  พร้อม
รายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  

ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการ ตามแผนป้องกันการ 
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2563 

 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี  

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 
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6.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ล าดับ ข้อมลู  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะ  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับ
สินบน 

 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 

 
การประมวลผลคะแนน  

น้ าหนักคะแนน IITA EITA OITA รวม 
จ านวนผู้ตอบ IITA ของหน่วยงาน 20   20 
จ านวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ  20  20 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    40 40 
การป้องกันการทุจริต   20 20 

รวม 20 20 60 100 
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   แบบประเมินตนเองการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   หน่วยงาน.................................................................................................................................................... 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามการประเมิน ITA ใน
ระดับกรม 

 มากกว่า 10 % 1 -  10 % ไม่มีคนเข้าร่วม/ไม่
ทราบข้อมูล  

 

2. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก/ผู้รับบริการที่จัดส่งข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนให้กรม 

มากกว่า 10 %  1 -  10 % ไม่ได้ส่งข้อมูลให้กรม  

3. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน     
3.1 ข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ภายในของหน่วยงาน เช่น ศูนย์ กลุ่ม 
ฝ่าย งาน  

ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 

 

3.2 ข้อมูลผู้บริหารมี ข้อมูล ชื่อ–
นามสกุล และต าแหน่งของผู้บริหาร
สูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด หัวหน้า
ศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย งาน 

ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 

 

3.3 อ านาจหน้าที่ มีข้อมูลเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 

 

3.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน  มีข้อมูลเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี 
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้อง
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

ลงข้อมูล/link 
ข้อมูล ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ย้อนหลัง 3 ปี
เป็นปัจจุบัน 

ลงข้อมูล/link 
ข้อมูล ถูกต้อง 
ครบถ้วน มีเฉพาะ
ปีปัจจุบัน  

ไม่มีการลงข้อมูล/Link 
file แผนงาน/
ยุทธศาสตร์ 

 

3.5 ข้อมูลการติดต่อ มีข้อมูลการ
ติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 1) ที่อยู่                
2) หมายเลขโทรศัพท์                 
3) หมายเลขโทรสาร                  
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    
(E–Mail)  
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

มีช่องทางการ
ติดต่อและแผน
ที่ตั้งครบถ้วน 

มีช่องทางการ
ติดต่อและแผน
ที่ตั้ง เป็นบาง
รายการ ไม่
ครบถ้วน 

ไม่มีการลงข้อมูล/Link 
แผนที่ 

 

3.6 กฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พ.ร.บ. 
พ.ร.ก. กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ลงข้อมูล/Link 
ข้อมูลกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

ลงข้อมูล/Link 
ข้อมูลกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ บางส่วน 

ไม่มีการลงข้อมูล/Link 
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ 
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2563 

มีการ ปชส.
กิจกรรมของ
หน่วยงานที่เป็น
ปัจจุบัน สืบค้น
ย้อนหลังไดน้้อย 
6 เดือน 

มีการ ปชส.
กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ไมเ่ป็น
ปัจจุบัน  
ไม่สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

ไม่มีการลงข้อมูล  
ประชาสัมพันธ์ 

 

5. Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม 
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม 
หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน 

มีช่องทางและมี
การตอบโต้เป็น
ปัจจุบัน สืบค้น
ย้อนหลังได้ 

มีช่องทางและมี
การตอบโต้ ไมเ่ป็น
ปัจจุบัน  
ไม่สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

ไม่มีช่องทาง  

6. Social Network ช่องทางการ
เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram หรือ Line   
เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีช่องทางติดต่อ
ผ่านเว็บไซต์ 
ครบ  
มีผู้รับผิดชอบ 

มีช่องทางติดต่อ
ผ่านเว็บไซต์      
ไมค่รบ             
มีผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีช่องทางติดต่อผ่าน
เว็บไซต์ 

 

7. แผนด าเนินงานประจ าปี ข้อมูล
แผนด าเนินงานประจ าปีของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีแผนการ 
ด าเนินงานในปี 
ปัจจุบัน และมี
ข้อมูลย้อนหลัง 

มีแผนการ 
ด าเนินงานในปี 
ปัจจุบัน  

ไม่มีข้อมูลในระบบ  

8. รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2563 

มีผลการติดตาม
ประเมินผลรอบ 
6 เดือน และ
ของ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

มีผลการติดตาม
ประเมินผลรอบ 6 
เดือน  

ไม่มีผลการติดตาม
ประเมินผล 

 

9. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

มีผลการ
ด าเนินงาน แต่
ไม่ได้สรุปเป็น
รูปเล่มหรือ file 

ไม่มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

10. คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด 

มีคู่มือปฏิบัติงาน
ครบตามภารกิจ
หลัก 

มีคู่มือปฏิบัติงาน
บางภารกิจ 

ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 

11. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมรายละเอียด 

มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการส าหรับ
ผู้รับบริการครบ
ตามภารกิจหลัก 

มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการส าหรับ
ผู้รับบริการบาง
ภารกิจ 

ไม่มีคู่มือ/มาตรฐาน
บริการส าหรับ
ผู้รับบริการ 

 

12. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี  
พ.ศ. 2563 

มีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการเป็น
ปัจจุบันและ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้อย่างน้อย 6 
เดือน   

มีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการเป็น
ปัจจุบัน แต่ไม่
สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

ไมม่ีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการ 

 

13. รายงานผลการส ารวจความพึง 
พอใจการให้บริการข้อมูลสรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตาม อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

มีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ ปี 
2562 และมี 
วิเคราะห์ผลและ
รายงานผล 

มีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ ปี 
2562 

ไมม่ีผลการส ารวจความ
พึงพอใจ ปี 2562 

 

14. E–Service ช่องทางที่
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ 
กฎหมายก าหนดโดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มี E - Service 
ให้บริการครบ
ตามท่ีก าหนด 

มี E - Service 
ให้บริการไมค่รบ
ตามที่ก าหนด 

มี E - Service 
ให้บริการ 

 

15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีมีข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีพร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

มีข้อมูลแผนการ
ใช้งบประมาณ
เป็นปัจจุบันและ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีข้อมูลแผนการใช้
งบประมาณเป็น
ปัจจุบัน 

ไม่มีข้อมูล  
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

16. รายงานการก ากับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  รอบ 6 
เดือน มีข้อมูลการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

มีข้อมูลการ
ติดตามการใช้
งบประมาณรอบ 
6 เดือน ปี 
2563 
และสืบข้อมูล
ย้อนหลังได้ 

มีข้อมูลการติดตาม
การใช้งบประมาณ
รอบ 6 เดือน  
ปี 2563 

ไม่มีข้อมูล  

17. รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  มีข้อมูลสรุป
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณท้ังนี้ อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

มีข้อมูลสรุปผล
การใช้จ่ายงบฯ 
ปี 2562 และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีข้อมูลสรุปผลการ
ใช้จ่ายงบฯ 
ปี 2562 

ไม่มีข้อมูล  

18. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงาน
จะตอ้งด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีแผนงานจัดซื้อ
จัดจ้าง ปี 
2563 และสืบ
ข้อมูลย้อนหลัง
ได้ 

มีแผนงานจัดซื้อจัด
จ้าง ปี 2563 

ไม่มีแผน  

19. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
มีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ    
การจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2563 

มีประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน 

มีประกาศไม่ครบ ไม่มีประกาศ  

20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน มีสรุปผลการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2563 

มีแบบ สขร. 1 
ครบถ้วน และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีแบบ สขร. 1 ไม่มีข้อมูล  

21. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี  สรุปการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

มีสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง    
ปี 2562 และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปี 2562 

ไม่มีสรุปผลประจ าปี  
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

22. นโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ภารกิจ
ของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ 

มีนโยบายหรือ
แนวทางการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
จนท.รับรู้ 

มีนโยบายหรือแนว
ทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่มีนโยบาย  

23. หน่วยงานมีการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพ่ือ ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)    
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษา วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 

ด าเนินการบาง
กิจกรรม 

ไม่เป็นไปตามแผนงาน  

24. หน่วยงานมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ี เกี่ยวข้อง 
ไดแ้ก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์
การพัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

ด าเนินตามกรอบ
ของกรม 
ครบถ้วน 

ด าเนินงานบาง
กิจกรรม 

ไม่ด าเนินงานตามกรอบ  

25. รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
หน่วยงานมีการประเมินผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และจัดท าเป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

มีรายงาน
ประจ าปี และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีรายงานประจ าปี ไมม่ีรายงานประจ าปี  
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

26. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต มีแนวปฏิบัติหรือ
เนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการ
จัดการต่อเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

มีแนวทางปฏิบัติ 
และด าเนินการ
ตามแนวทาง 

มีแนวทางปฏิบัติ
แต่ไม่ด าเนินการ
ตามแนวทาง 

ไมม่ีแนวทาง  

27. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีช่องทาง
มากกว่า 3 
ช่องทาง เห็น
ชัดเจน 

มีน้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

ไม่มีช่องทางติดต่อผ่าน
เว็บไซต์ 

 

28. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตประจ าปี สรุปจ านวนและ
ประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

มีสรุปผลการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีสรุปผลการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่มีการสรุปผล  

29. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ให้ความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงาน ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะต้อง
เป็น ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

มีช่องทางแสนอ
ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
หลากหลาย
ช่องทาง 

มีช่องทางแสนอ
ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะผ่าน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 1 
ช่องทาง 

ไม่มีช่องเสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 

30. เปิดโอกาสให้  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ  ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมกับ
หน่วยงาน 3 - 4 
กิจกรรม 

เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมกับ
หน่วยงาน 1 - 2 
กิจกรรม 

ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน 
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

31. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
แสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ประกาศ
เจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารและ 
จนท.รับทราบ 

ประกาศ
เจตนารมณ์ของ
ผู้บริหาร  

ไม่มีประกาศเจตนารมณ์
ของผู้บริหาร 

 

32. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมกิจกรรม
การ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส  ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

ผู้บริหารทุก
ระดับสนับสนุน
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
คุณธรรมเป็น
ส่วนใหญ่ 

ผู้บริหารทุกระดับ
สนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในบาง
กิจกรรมด้าน
คุณธรรม 

ผู้บริหารทุกระดับ
สนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านคุณธรรม
เป็นส่วนน้อย 

 

33. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี มีการประเมินความเสี่ยง
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 

มีการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 

ไมม่ีการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 

 

34. การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความ
เสี่ยงการทุจริต มีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยง ของการด าเนินงานในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีการจัดการ
ความเสี่ยง
ครอบคลุมทุก
กระบวนงาน 

มีการจัดการความ
เสี่ยงไมค่รอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 

ไมม่ีการจัดการความ
เสี่ยง 

 

35. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล 
ของปี พ.ศ. 2563 

มีกิจกรรมการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์ 
จนท.เข้าร่วม 
80 % ขึ้นไป 

มีกิจกรรมการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์ 
จนท.เข้าร่วมน้อย
น้อยกว่า 80 %  

ไมม่ีกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์ หรือ จนท.เข้าร่วม
น้อยกว่า 50 %  
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี  มีข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี พร้อม
รายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี
ของหน่วยงาน 
และสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีของ
หน่วยงาน  

ไมม่ีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีของหน่วยงาน  

 

37. รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน  มีข้อมูลการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ ตามแผน
ป้องกันการ ทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2563 

มีรายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีรายงานการ
ก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

ไม่มีรายงานการก ากับ
ติดตามการ ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 

38. รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกัน การทุจริตประจ าปี ข้อมูล
สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผน
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

มีข้อมูลสรุปผล
การด าเนินงาน 
ตามแผนป้องกัน
การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 
2562 สืบค้น
ย้อนหลังได้ 

มีข้อมูลสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  

ไมม่ีข้อมูลสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามแผน
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  

 

39. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 

มีแนวทางปฏิบัติ
และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม 

มีแนวทางปฏิบัติ ไมม่ีแนวทางปฏิบัติ  

40. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วม มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

มีมาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม ใน
การปฏิบัติของ
หน่วยงาน 2-3 
ช่องทาง 

มีมาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติของ
หน่วยงาน 1 
ช่องทาง 

ไม่มีมาตรการ  
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การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

41. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่      
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

มีแนวปฏิบัติการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุและปฏิบัติ
ตาม 

มีแนวปฏิบัติการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

ไมม่ีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานการส่งเสริม
ความโปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 

42. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ 
ทุจริต จนท.
รับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ 
ทุจริต  

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  

 

43. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการรับสินบน 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
รับสินบน จนท.
รับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการรับ
สินบน  

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการรับสินบน  

 

44. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  มีแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ฯ  
จนท.รับทราบ
และปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ฯ   

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ฯ   

 

45. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  จนท.
รับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ   

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ   
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