
ส าหรับทุกหน่วยงาน  22/11/2560 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย                                 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะหลกัฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม/Cluster Cluster HR 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กองการเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) โดยประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ของหน่วยงานบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงานแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ คือ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนี
ความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
และดัชนีคุณธรรม 
การท างานในหน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
ค่าเป้าหมาย 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) ระดับ 3: 60-64.99 คะแนน 

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) ระดับ 3: 85-89.99 คะแนน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
2. จัดส่งหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
ให้เจ้าภาพภายในเวลาที่ก าหนด 

แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
รายการข้อมูล 1 แบบประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเฉพาะ

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) 

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) 

เกณฑ์การประเมิน: 

รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<55 คะแนน 55-59.99 คะแนน 60-64.99 คะแนน 65-69.99 คะแนน ≥70 คะแนน 

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<80 คะแนน 80-84.99 คะแนน 85-89.99 คะแนน 90-94.99 คะแนน ≥95คะแนน 

        
 
 
 



2 

ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการส าคัญที่ท าใหต้ัวชี้วัดบรรลุผล : PIRAB 
P =  หน่วยงานแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน สร้างการมีสว่นร่วม การรับรู้ สื่อสาร ท าความเข้าใจ 
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
I  =  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน 
R =  จัดท าหลักเกณฑ์ มาตรการ กลไก วางระบบการจัดการผลประโยชนท์ับซ้อน ข้อร้องเรียน และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และติดตาม ก ากับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน 
A = สื่อสารนโยบาย เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเปน็ปัจจบุันใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 

 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 แผนปฏบิัติการประจ าปี การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ/ 
 อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

B = พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานไดบ้รรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80–100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานสูงมาก 
60–79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานสูง 
40–59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานปานกลาง 
20–39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานต่ า 
0–19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานต่ ามาก 

Small success :  
รอบ 3 เดือน 1. หน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

สถานการณ์ ปัญหาเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามมาตรการส าคัญพร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงานของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 คน และ
ส่งเข้าร่วมอบรม/ ประชุมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่เจ้าภาพจัด 
2. หน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน และจัดท าแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ (ตามระบบที่ ก.พ.ร. ก าหนด) 

รอบ 6 เดือน 1. หน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. หน่วยงานเจ้าภาพ (กองการเจา้หน้าท่ี) จัดท าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) ของแต่ละหน่วยงาน 
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รอบ 9 เดือน 1. หน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน  
2. จัดท าแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเฉพาะหลักฐานเชิง
ประจักษ ์(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) และ 
3. จัดส่งหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ 
(ตามระบบที่ ก.พ.ร. ก าหนด) 

รอบ 12 เดือน หน่วยงานเจ้าภาพ (กองการเจ้าหน้าท่ี) จัดท าผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) ของแต่ละหน่วยงาน  

วิธีการประเมินผล พิจารณาแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่หน่วยงานรายงาน
ตามระบบที่ก าหนด 

เอกสารสนับสนุน  1. แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเฉพาะ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
2. ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ระดับคณุธรรมและและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานหน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
(ภาพรวมของกรมอนามยั)  
โดย ส านักงาน ป.ป.ท.  

คะแนน 88.37 86.05 95.45 

ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) 
โดย กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามยั 

คะแนน N/A N/A 94.44 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 
 

นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์   ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ 0 2590 4082       โทรสาร 0 2591 8205   E-mail: dthamrong@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 
 

นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง   นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 
โทรศัพท์ 0 2590 4035        โทรสาร 0 2591 8205 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม    กองการเจ้าหน้าที่         E-mail: ethics@anamai.mail.go.th
  

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม    กองการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ 0 2590 4036       โทรสาร 0 2591 8205   E-mail: ethics@anamai.mail.go.th 
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ผู้รับผิดชอบ 
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 

1. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด   นักทรัพยากรบุคคล  
    โทรศัพท์ 0 2590 4036      โทรสาร  0 2591 8205  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม    กองการเจ้าหน้าที่    E-mail: ethics@anamai.mail.go.th 

ผู้รับผิดชอบ 
การประเมินผล 
ให้คะแนนตัวชี้วัด 
 (3 คนขึ้นไป) 

กองการเจ้าหน้าที ่
1. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด  นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ 0 2590 4036      โทรสาร 0 2591 8205   E-mail: ethics@anamai.mail.go.th 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวอรุณี  มนประณตี    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   
    โทรศัพท์ 0 2590 4103      โทรสาร 0 2590 4101    
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