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5.8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

ประเด็น 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92)
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
1. ประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข 
     จังหวัดพัทลุง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและใหการบริหารราชการของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
     สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
  ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  จํานวน 24 ขอ  (EB1–EB24) และใหคะแนนการ
ประเมินตามรอบการประเมิน 3 ไตรมาส  
  1.ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) 
   ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB 1–EB 5 
  2.ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน มีนาคมของทุกป)  
  ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB 1–EB 24 
  3.ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป)  
  ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB 1–EB 24 
ส่งให้ สสจ.พัทลุง ตามระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทิน ของ  ศปท.กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 4 ไมส่ามารถประเมินได้ทัน เนื่องจากตัวชี้วัดนี้จะสิ้นสุดการวัด  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2564  

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลคะแนนในระดับจังหวัด เท่ากับ  78.26 : ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

โรงพยาบาลพัทลุง /โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 22  หน่วย ผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน  ITA (ร้อยละ 92) 17 หน่วย ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 หนว่ย 
*สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านเกณฑ ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100 คะแนน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 หน่วยบริการ คะแนน ผลประเมิน 

ระดับประเทศ  สสจ.พัทลุง 100 ผ่าน 
94.34 88.22 94.38 84.19% รพ.พัทลุง 58.33 ไม่ผ่าน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 หน่วยบริการ คะแนน ผลประเมิน 

ระดับเขต  รพ.กงหรา 100 ผ่าน 
90.12 62.42 88.96 63.35 รพ.เขาชัยสน 95.83 ผ่าน 

ระดับจังหวัด  รพ.ตะโหมด 100 ผ่าน 
72.73 100 100 78.26 รพ.ควนขนุน 100 ผ่าน 

 รพ.ปากพะยูน 100 ผ่าน 
รพ.ศรีบรรพต 100 ผ่าน 
รพ.ป่าบอน 95.83 ผ่าน 
รพ.บางแก้ว 100 ผ่าน 
รพ.ป่าพะยอม 100 ผ่าน 
รพ.ศรีนครินทร ์ 91.67 ไม่ผ่าน 
สสอ.เมืองพัทลุง 100 ผ่าน 
สสอ.กงหรา - ไม่ผ่าน 
สสอ.เขาชัยสน - ไม่ผ่าน 
สสอ.ตะโหมด 100 ผ่าน 
สสอ.ควนขนุน 100 ผ่าน 
สสอ.ปากพะยูน 95.83 ผ่าน 
สสอ.ศรีบรรพต 100 ผ่าน 
สสอ.ป่าบอน 95.83 ผ่าน 
สสอ.บางแก้ว 100 ผ่าน 
สสอ.ป่าพะยอม 100 ผ่าน 
สสอ.ศรีนครินทร์ 91.67 ไม่ผ่าน 

รวม 78.26  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.หน่วยบรกิารบางหน่วยไม่ได้ log in เข้าระบบ 
2.สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้

ตามเกณฑ์ประเมิน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กำกับ ติดตามทุกหน่วยบริการต้อง log in และยืนยันการส่งข้อมูลทุกครั้ง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 92   โดยได้ผลคะแนนเต็ม 100  คะแนน  
ในปีงบประมาณ 2564 

 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรกวี  ข้องรัก 
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน กฎหมาย 
โทรศัพท ์ 074613127 ต่อ 211  
e-mail yubolk2409@gmail.com 
วัน/เดอืน/ปี 22 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

ที่มา : กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง/ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 


