
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ฯ (คตก คณะท่ี 3)  

รอบท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 60 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ 90) 
 
1) เปาหมาย และผลงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพผานกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กําหนดเปนตัวช้ีวัดท่ี 60 รอยละของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ 90) ภายใตแผนงานยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)  
ตามเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขท่ียึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จุดเนนหลักคือการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
จากขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) หนวยงานเปาหมายคือ สสจ. รพศ. รพท. สสอ. และ รพช. รวม 1,848 หนวยงาน
เกณฑการประเมินไตรมาสท่ี 1 ประเมินตนเองตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB4-EB6 ประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง วัดระดับข้ันของความสําเร็จคาเปาหมายคือ ระดับ 5 (5 คะแนน) เกณฑการประเมินไตรมาสท่ี 2 ประเมินแบบสํารวจ
ใชหลักฐานเชิงประจักษโดยรวม ขอ EB1-EB11 คาเปาหมายคือระดับ 3 (รอยละ 80) ไตรมาสท่ี 3 คาเปาหมายคือระดับ 4  
(รอยละ 85) และไตรมาสท่ี 4 คาเปาหมายคือระดับ 5 (รอยละ 85) ผลการดําเนินงานท้ัง 3 ไตรมาส พบดังน้ี ไตรมาสท่ี 1 
หนวยงานเปาหมายประเมินตนเองตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ ในขอ EB4-EB6 พบคะแนนเฉลี่ยการประเมินITA มีคะแนน
เทากับ 3.63 เมื่อจําแนกเปนรายเขตสุขภาพ พบเขตสุขภาพท่ี 12 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.55 รองลงมาคือ เขตสุขภาพท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.42 และเขตสุขภาพท่ี 10 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 ตามลําดับ และคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือเขตสุขภาพท่ี 8 เทากับ 2.06 ไตรมาส
ท่ี 2 ขอ EB1-EB11 เกณฑเปาหมายระดับ 3 (รอยละ 80) มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน   ITA ระดับเขตสุขภาพ เทากับรอยละ 70.18 พบ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในไตรมาสน้ีในเขตสุขภาพท่ี 3 และเขตสุขภาพท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับรอยละ 86.15 และรอยละ 80.19 ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณารายหนวยงานพบหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน จํานวน 897 หนวยงาน (รอยละ 48.54) และหนวยงานท่ีไมผานเกณฑ
การประเมิน จํานวน 951 หนวยงาน (รอยละ 51.46) ไตรมาสท่ี 3 เกณฑเปาหมายระดับ 4 (รอยละ 85) มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
ระดับเขตสุขภาพ เทากับรอยละ 89.00 พบหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA ในไตรมาสท่ี 3 จํานวน 1,496 หนวยงาน (รอยละ 
80.95) และหนวยงานท่ีไมผานเกณฑการประเมิน ITA ในไตรมาสท่ี 3 จํานวน 352 หนวยงาน (รอยละ 19.05) ในจํานวนหนวยงานท่ีไม
ผานเกณฑน้ีมี (1) หนวยงานท่ีมีคะแนนต่ํากวาคาเปาหมายรอยละ 85 แตสูงกวารอยละ 50 จํานวน 294 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 83.52 
(2) หนวยงานท่ีมีคะแนนต่ํากวาคาเปาหมายรอยละ 85 และต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 48 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 16.33 และ (3) 
หนวยงานท่ีมีคะแนนเทากับ 0 จํานวน 10 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 2.84 (จํานวน 4 เขตสุขภาพ) ไดแก เขตสุขภาพท่ี 3 เขตสุขภาพท่ี 9 
เขตสุขภาพท่ี 6 และเขตสุขภาพท่ี 8 เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพ พบเขตสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก เขตสุขภาพ 
ท่ี 1 (รอยละ 97.05) รองลงมาคือ เขตสุขภาพท่ี 2 (รอยละ 95.80) เขตสุขภาพท่ี 4 (รอยละ 94.35) เขตสุขภาพท่ี 5 (รอยละ 92.74) และ
เขตสุขภาพท่ี 10 (รอยละ 92.74) ตามลําดับ นอกจากน้ี มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพียงจังหวัดเดียวท่ีทุกหนวยงาน  
(19 หนวยงาน) ผานเกณฑการประเมิน ITA ในไตรมาสท่ี 3 รอยละ 100 ทุกหนวยงาน (19 หนวยงาน) มคีะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 100  
2) ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอเสนอเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
  1. ผูบริหารตองกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบหรือเจาภาพหลักเปนลายลักษณอักษร 
และใหตัวช้ีวัดการประเมิน ITA มีผลตอการการประเมินทุกระดับ 
  2. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (OGP) 

3) ปจจัยความสําเร็จ 
  1. ความมุงมั่นตั้งใจความรวมมือของท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานประกาศเจตนารมยวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริตท้ังตอตนเอง ผูอ่ืน และตอสาธารณชน 
  2. องคความรู ความแมนตรงในระเบียบ ฯ เอกสารหลักฐาน ตลอดจนการใชดุลยพินิจอยางถูกตองของผูตรวจประเมิน ฯ 
ระดับเขตสุขภาพ จะชวยยกระดับการประเมิน ITA ของหนวยงานภายในเขตสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเขตสุขภาพ และนอกเขตสุขภาพ จะชวยสรางแรงบันดาลใจและนวัตกรรมกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ใหเกิดเปน Best Practice ใหกับหนวยงานอ่ืนได 
  4. สนับสนุนรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณใหกับหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA เพ่ือใหเปน Best Practice แก
หนวยงานอ่ืน 


