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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 1 บรรจุในยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหาร 
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง และยังบรรจุอยู่ในประเด็นการตรวจ
ราชการคณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

(ร้อยละ 90) โดยน าหลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินตนเอง (Self-
Assessment) เป็นหลักการส าคัญ หน่วยงานเป้าหมายประเมินตนเองตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จัดท า
ขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ประเมินตนเองจากข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน ามาพัฒนา 
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล ก าหนดหน่วยงานเป้าหมายเข้ารับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าคู่มือตรวจประเมินหลักฐาน 
ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ส าหรับผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ระดับ 
เขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ระดับ
เขตสุขภาพ ใช้เป็นมำตรฐำนในกำรตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำนตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มั่นใจได้ว่ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จะสะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอย่ำงแท้จริง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
24 พฤศจิกายน 2560 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ซึ่งกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนี้  ได้ด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ มีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำ 
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ท ำให้รัฐบำลได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของระบบกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มี 
มติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญ 
ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็น 
กำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เป็น “มำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ที่เข้ำรับกำรประเมินได้ผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ จำกควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
ดังกล่ำวท ำให้ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” ถูกยกระดับ 
ให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ งในระดับประเทศและในระดับสำกล อำทิ 
ระดับประเทศ คือ (1) เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนและถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และตำมงบประมำณลักษณะบูรณำกำร
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐ  (2) เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตตำมแนวทำงนโยบำยของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ  (คตช.) โดยมี 
ศูนย์อ ำนวยกำรต่อกำรทุจริตแห่งชำติ  (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) (3) ถูกก ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดแนวทำงที่ 2 “กำรป้องกันกำรทุจริต 
เชิงรุก” ตำมแผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ 
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ถึงปัจจุบัน และ (4) เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรยกระดับธรรมำภิบำลตำมรำยงำนเรื่อง “กำรปฏิรูปมำตรกำร
เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำลในภำครัฐ” โดยคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ในส่วน
ระดับสำกลนั้นคือ (1) เป็นเครื่องมือในกำรยกดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทย และ (2) เป็นเครื่องมือในกำรวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่ 16.5 เรื่อง “กำรลดกำรทุจริต
ในต ำแหน่งหน้ำที่ และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  
 และจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ ที่มีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับนั้น โดยสรุปของกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพอสังเขปดังนี้  
 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หน่วยงำนรับผิดชอบประเมินคือ ส ำนักงำน ป.ป.ช. กำรประเมินใน
ภำพรวมของกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐ รวมจ ำนวน 259 หน่วยงำน มีผลกำรประเมินในภำพรวม
เท่ำกับ 73.04 คะแนน  
 2. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หน่วยงำนรับผิดชอบประเมินคือ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กำรประเมินในภำพรวมของกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ องค์กรอิสระ 
องค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญศำล (เฉพำะหน่วยงำนธุรกำร) หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม 
ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน
ของรัฐ รวมจ ำนวน 8,179 หน่วยงำน มีผลกำรประเมินในภำพรวมเท่ำกับ 76.56 คะแนน  
 3. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนรับผิดชอบประเมินคือ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. กำรประเมินในภำพรวมของกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญศำล (เฉพำะ
หน่วยงำนธุรกำร) หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และสถำบันอุดมศึกษำ รวมจ ำนวน 417 หน่วยงำนมีผลกำรประเมินในภำพรวม
เท่ำกับ 79.64 คะแนน ผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำสะท้อนว่ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีผลกำรประเมินในลักษณะก้ำวหน้ำตำมล ำดับ และได้รับเสียงสะท้อนว่ำกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงำน
ที่รับกำรประเมินได้มีกำรตรวจสอบและสอบทำนตนเอง มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลในส่วนที่ขำดตกบกพร่อง มีกำรพัฒนำระบบงำนให้เกิดควำมโปร่งใส มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมทั้งต่อบุคลำกรในหน่วยงำนและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนได้อย่ำงดี 

  กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำร 3 
ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำน
กระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ได้ให้ควำมส ำคัญและก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระส ำคัญโดยกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีประสิทธิภำพ และร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2560) บูรณำกำรร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 
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(พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งเป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน ตลอดจนประเมิน “ระบบงำน” โดยเฉพำะกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล กระบวนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงที่มีควำมโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนและมี 
ควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล รวมไปจนถึงกำรประเมิน 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงำนที่มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริต และประเมินแนวทำงในกำร
ป้องกันกำรทุจริตและกำรป้องกันกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ผลคะแนนประเมิน
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ำ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นองค์กรหลักที่บริหำรงำนเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance 
Excellence) ซึ่งล้วนแล้วมีควำมส ำคัญและสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในกำรด ำเนินงำนที่มีคุณธรรม 
และมีธรรมำภิบำล ที่ผู้บริหำร และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกคนจะต้องมี 
และยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน บรรจุอยู่ในแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข 1 บรรจุในยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำร 
เป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กร
คุณภำพ โครงกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสและบริหำรควำมเสี่ยง และยังบรรจุอยู่ในประเด็นกำรตรวจ
รำชกำรคณะ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ ประเด็นกำรพัฒนำระบบ 
ธรรมำภิบำล ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  

(ร้อยละ 90) โดยน ำหลักกำรของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด มำประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้ำนกำรทุจริตที่ใช้ในกำรประเมินตนเอง (Self-
Assessment) เป็นหลักกำรส ำคัญ หน่วยงำนเป้ำหมำยประเมินตนเองตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่จัดท ำ
ขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขเท่ำนั้น ประเมินตนเองจำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้จำกเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน ำมำพัฒนำ 
และปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
มีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล ก ำหนดหน่วยงำนเป้ำหมำยเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  จ ำนวน   76   หน่วยงำน 
  2. โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป  จ ำนวน   116  หน่วยงำน 
  3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน   878  หน่วยงำน 
  4. โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน   780  หน่วยงำน 
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 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง-
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนภำพลักษณ์ตำมควำมเป็นจริง และ 
เกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงมอบหมำยให้ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจ 
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับ 
เขตสุขภำพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำนตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 3210/2560 ลงวันที่ 17 
ตุลำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนเป้ำหมำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค จ ำนวน
ทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงำน ได้น ำข้อมูลผลกำรประเมินตนเองด ำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และค ำนึงถึง
ควำมส ำคัญกับกำร “รักษำ” ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีธรรมำภิบำลที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ให้เป็น 
ที่ประจักษ์ และประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขโดยรวม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริตและยกระดับด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคให้สูงขึ้น  
  1.2.2 เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล 
  1.2.3 เพ่ือให้ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขโดยรวม 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 
  หน่วยงำนเป้ำหมำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ที่เข้ำรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย 
  1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  จ ำนวน   76   หน่วยงำน 
  2. โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป  จ ำนวน   116  หน่วยงำน 
  3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน   878  หน่วยงำน 
  4. โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน   780  หน่วยงำน 
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1.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ครอบคลุมตำมประเด็นดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนเป้ำหมำย โดยใช้แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ที่จัดท ำขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประยุกต์จำกแบบส ำรวจใช้หลักฐำน 
เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำน ป.ป.ช.  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนกำรประเมิน 
จัดเก็บข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence–

Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงำน
เป้ำหมำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงำน ตอบค ำถำมต่ำงๆ ที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยงำนเป้ำหมำยด ำเนินกำรจริงและมีหลักฐำนประกอบ
ที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสส ำหรับหน่วยงำนเป้ำหมำย 

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: 

EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทีจ่ัดท ำขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เกิด 

ควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 
1.6.2 การประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคมีคุณธรรม 
และความโปร่งใสเพ่ิมสูงขึ้น 

1.6.3 ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำ และพึงพอใจต่อกำรบริหำรรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขโดยรวม 
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บทที่ 2 

ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2.1 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ด้วยเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ได้น ากรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท าขึ้น 
มาประยุกต์ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถ
ในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงาน 
ที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้  

2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม
และทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ 
กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และ 
ยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและ
ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
แก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
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  3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) เป็นดัชนี 
ที่ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่  
หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะ
สะท้อนจากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจ
ใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน  
  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ใน
หนว่ยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้น
ควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้  รวมไปถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผล
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน  
  5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมี การปฏิบัติงาน 
ตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่าเป็นธรรม
และเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
นอกจากนี ้หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานทั้งการบริหารงานบุคคล พฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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2.2 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 
 ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    ITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพร้อมรับผิด 

 
Integrity and 
Transparency 
Assessment 

ITA 

ดัชนีความโปร่งใส 
(Transparency Index) 

ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability Index) 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน  

(Corruption-Free Index) 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

(Integrity Culture Index) 

ดัชนีคุณธรรมในการท างาน 
ในหน่วยงาน 

(Work Integrity Index) 

การให้ เปิดเผย และ 
เข้าถึงข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Perception-
based 

Evidence-
based 

เจตจ านงสุจริต 

การทุจริตต่อหน้าท่ี 

ความปลอดจากการทุจริต 
เชิงนโยบาย 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ในหน่วยงาน 

การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

มาตรฐานและคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

คุณธรรมในการบริหารงาน 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครื่องมือ 
ที่ใช ้

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 

EBIT 
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2.3 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
  2.3.1 การให้คะแนน 
    การให้คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity 
and Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการให้คะแนนตามค าตอบ
ของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ที่หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมินส่ง พร้อมกับแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based 
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้แต่ละ
ค าถามมีคะแนนดังนี้ 
 

ข้อก าหนด คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบมีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 

 
0 

เอกสาร/หลักฐานประกอบมีครบถ้วน และถูกต้องตามข้อก าหนด หรือมี
มากกว่าข้อก าหนด แต่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สร้างนวัตกรรม 

การปฏิบัติงาน 

 

100 

 
  2.3.2 เกณฑ์การแปลผล 
   ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  แบ่งเป็น  
5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คะแนน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ระดับ 5 80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

ระดับ 4 60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 

ระดับ 3 40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ปานกลาง 

ระดับ 2 20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 

ระดับ 1 0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 
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 2.3.3  เกณฑ์การพิจารณาคะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
   การพิจารณาคะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based 
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการให้คะแนน 
ตามค าตอบของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/
หลักฐานประกอบที่หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมินส่ง พร้อมกับแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับเขตสุขภาพ ตรวจประเมินตามข้อก าหนดในคู่มือตรวจ
ประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  กรณีท่ีต้องพิจารณา ขอให้พิจารณาดังนี้ 
  1. ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับเขตสุขภาพ ใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมายหมาย และพิจารณาในรูปของคณะท างาน 
  2. กรณีหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน ไม่มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมินตามตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ในแต่ละไตรมาส ไม่พิจารณาให้คะแนน  
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บทที่ 3 

ข้อก ำหนด 
กำรตรวจประเมินหลักฐำน/เอกสำรตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ข้อก ำหนดกำรตรวจประเมินหลักฐำน/เอกสำรตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based 
Integrity and Transparency Assessment  (EBIT) นี้ จัดท ำขึ้นเฉพำะส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ก ำหนดใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใส บรรจุในประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำร
สุขภำพ ประเด็นกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล ตำมตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) เท่ำนั้น ซึ่งจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจ 
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์นี้พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

 แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลัก 
 ในปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวม 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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วิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 
 
หน่วยงำนใส่ชื่อหน่วยงำนในช่องว่ำงที่ก ำหนด 
หน่วยงำน ..................................................................................................................................................... 
  
ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ  

(1) โปรดใส่เครื่องหมำย ✓ ลงในช่อง ◻ ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบ ุ
รำยกำรเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิง ทั้งนี ้หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบ
ส ำรวจด้วย 
  (2) กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบค ำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ขอให้
หน่วยงำนท ำหนังสือชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน 
ระดับเขตสุขภำพที่เก่ียวข้องพิจำรณำต่อไป 
  (3) ภำรกิจหลัก หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี้  
หำกหน่วยงำนมีภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจที่หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด  ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ  
มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวนมำกที่สุด และมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับ
ภำรกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลักในกำรตอบค ำถำม ส่วน 
ข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุถึงภำรกิจหลัก ให้ใช้บริบทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ 
  (4) ติดเครื่องหมำยที่หลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมท ำแถบสีเน้นข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ 
งนี้ เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อค ำถำม และ 
ให้คะแนนอย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
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ส่วนที ่1  กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
   ตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ  
 
 
หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมินตอบภำรกิจหลัก 1 ภำรกิจ ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 และจะต้องแนบกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ใส่ไว้ในกำร
ตอบแบบส ำรวจด้วย 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
 1. ภำรกิจหลัก คือ ภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนด เป็นไปตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2560  
 2. หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก เพ่ือใช้ตอบข้อ EB 1–EB 3 
กรณีท่ีภำรกิจหลักในกำรตอบข้อ EB1–EB3 ไม่ใช่ภำรกิจเดียวกัน จะไม่พิจำรณำคะแนน 
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ดัชนีควำมโปร่งใส 
 
 
EB 1 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
  ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงไร 
 
ค ำอธิบำย 
    ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หน่วยงำนควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนกำรต่ำงๆ ที่จะให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมีส่วนร่วมนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำโครงกำร  
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลัก 
ของหน่วยงำน รวมถึงประชำชนหรือหน่วยงำนที่เป็นผู้รับบริกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 1 
 
    1. พิจำรณำเฉพำะโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในไตรมำสที่  1 ถึงไตรมำสที่  2  
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    2. จะต้องเป็นโครงกำร/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่ 
กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และร่วมด ำเนินกำร 
    3. หลักฐำนแสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรและ 
กำรด ำเนินโครงกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน โดยจะต้องระบุรำยละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 
เข้ำมำร่วมในกำรด ำเนินกำรในแต่ละข้ันตอนด้วย 
    4. หลักฐำนแสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรและ 
กำรด ำเนินโครงกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน  ต้องชี้ ให้ เห็นถึงลักษณะของควำมเชื่อมโยงกัน 
ในกระบวนกำรของวงจรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำม EB 1 (1) EB 1 (2) และ EB 1 (3) เฉพำะ
โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และต้องเป็น
ภำรกิจหลักท่ีเลือกมำตอบเพียง 1 ภำรกิจหลัก ตำมข้อค ำถำม EB 1- EB 3 
    5. ตัวอย่ำงหลักฐำนที่น ำมำตอบข้อค ำถำม เช่น  
     5.1 รำยงำนกำรประชุม/สัมมนำ 
     5.2 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
    6. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น  
     6.1 กรณีใช้รำยงำนกำรประชุม/สัมมนำเป็นหลักฐำนจะต้องมีกำรแสดงชื่อของผู้จดบันทึก  
กำรประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมชัดเจน 
     6.2 กรณีใช้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เป็นหลักฐำน จะต้องมีกำรเสนอ
รำยงำนดังกล่ำวต่อผู้บริหำร 
 



กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต หน้า 15 

Check list EB 1 (1) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 1 
(1) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/
โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนหรือไม่ 

 มีบันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
 มีโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ
หลักท่ีเลือก 
 มีกำรแสดงภำรกิจหลักท่ีเลือก 
 มีรำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรม 
ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ตำมภำรกิจหลัก 
ที่เลือก  
 มีภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ  
EB 1 (1) 
 

 
 
Check list EB 1 (2) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 1 
(2) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลัก 
ของหน่วยงำนหรือไม่ 
 
 

 มีบันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
 มีโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ
หลักท่ีเลือก 
 มีรำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่ 
แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มำ 
ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำรตำมภำรกิจหลัก 
ที่เลือก  
 มีแผนงำน/โครงกำรตำมภำรกิจหลักที่เลือก  
 มีภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ  
EB 1 (2) 
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Check list EB 1 (3) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 1 
(3) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ตำมภำรกิจหลัก 
ของหน่วยงำนหรือไม่ 
 
 

 มีบันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
 มีโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ
หลักท่ีเลือก 
 มีรำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่ 
แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 
เข้ำมำร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
ของภำรกิจหลักท่ีหน่วย เลือกจำกกำรประชุม 
หรือออกไปด ำเนินกิจกรรมนอกสถำนที่  
 มีภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ  
EB 1 (3) 
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ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
 
 
EB 2 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักอย่ำงไร 
 
ค ำอธิบำย 
  คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เป็นเอกสำรที่ระบุถึงข้ันตอนและรำยละเอียด
ของกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจต่ำงๆ ของหน่วยงำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยึดถือเป็นแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
  หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนเลือกมำตอบในข้อ EB 1–EB 3 หรือหนังสือสั่งกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนที่ระบุถึงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน หรือวิธีกำร
วัดผลในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ซึ่งหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นมำ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับ 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง 
กำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 2  
 
  1. หน่วยงำนต้องแสดงเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นปัจจุบัน และต้องเป็นภำรกิจหลักที่เลือก
มำตอบเพียง 1 ภำรกิจหลัก ตำมข้อค ำถำม EB1-EB3 
  2. หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจหลักเดียวกันที่เลือกมำตอบในข้อ EB1-EB3 โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ 
ของกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็น 
ถึงกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน รวมถึงวิธีกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 
 
EB 2 (1) มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักหรือไม่ 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 2 (1) 
    1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
     1.1 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
     1.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
     1.3 แผนผัง/ขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
     1.4 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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    2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น 
     2.1 เป็นคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนเอง หรือจัดท ำโดย
คณะท ำงำน ฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่จัดท ำคู่มือโดยเฉพำะ 
     2.2 ไม่พิจำรณำหลักฐำนที่ส่งมำเพียงแผนผัง/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Work flow) หรือ 
ส่งมำเพียงปกคู่มือ (กรณีคู่มือมีขนำดใหญ่และยำกต่อกำรจัดส่งให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ให้จัดส่งเอกสำร/หลักฐำน
องค์ประกอบที่ส ำคัญในข้อ 2.1 เช่น หน้ำปก สำรบัญ และหน้ำของแผนผัง/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Work 
flow) เพ่ือให้เห็นว่ำเป็นหลักฐำนที่มีอยู่จริง 
 
Check list EB 2 (1) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 2 
(1) 

มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
หลักหรือไม่ 
 
 
 
 

 มีค ำสั่งคณะท ำงำนคู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือ
ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 มีกำรประชุมคณะท ำงำน ฯ 
 มีรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน ฯ  
 มีหนังสือสั่งกำร/มีกำรสื่อสำรให้ปฏิบัติกำร
ตำมแนวทำง และปรำกฏกำรขออนุญำต 
น ำเอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีแนวทำง/คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท ำข้ึนมำให้เจ้ำหน้ำที่ 
ในหน่วยงำนยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
ในมำตรฐำนเดียวกัน 
 แสดงหลักฐำนช่องทำงที่น ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen แผนผังขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนจำก  
Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ  
ที่มีควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมใน 
ข้อ EB 2 (1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต หน้า 19 

EB 2 (2) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักหรือไม่ 
 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 2 (2) 
 
    1. องค์ประกอบของหลักฐำน ประกอบด้วย 
     1.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่น ำมำตอบในข้อ EB 2 (1) 
ซึ่งจะต้องมีกำรเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือหรือมำตรฐำน  
กำรปฏิบัติงำนกับกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง 
     1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
     1.3 กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน 
    2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปเล่ม และเสนอต่อผู้บริหำร 
 
Check list EB 2 (2) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 2 
(2) 

มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
หรือไม่ 
 

 มีหนังสือให้ผู้บริหำรรับทรำบ/พิจำรณำ/ 
สั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเอกสำร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำน 
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำแก้ไข ปรับปรุง  
ซึ่งต้องเป็นรูปเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนด
มำตรฐำนปฏิบัติงำน 
 แสดงหลักฐำนช่องทำงที่น ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen ตำมข้อ 1 และข้อ 2  
จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ  
ที่มีควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมใน 
ข้อ EB 2 (2) 
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EB3 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงไร 
 
 
ค ำอธิบำย 
   ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร  
หมำยถึง ระบบที่หน่วยงำนจัดท ำขึ้น เพ่ือป้องกันหรือตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรตำมภำรกิจหลัก 
ของหน่วยงำนว่ำ มีกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือมีกำรละเว้นกำรให้บริกำรประชำชนหรือไม่  ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่ำวอำจใช้เทคโนโลยี หรือไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้ 
   หำกหน่วยงำนมีกำรใช้ระบบ หรือเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือมีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน 
หรือมีกำรใช้เครื่องมือช่วยก ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันเพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่  
หรือมีกำรแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงอย่ำงชัดเจน  หรือมีระบบกำรป้องกัน หรือ 
กำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร จะช่วยให้กำรบริกำรของหน่วยงำน 
มีควำมเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 3  
 
   1. หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน/ระยะเวลำ/ค่ำธรรมเนียม (ถ้ำมี) ให้
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน ตำมช่องทำงที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและ 
แสดงหลักฐำนช่องทำงที่น ำไปเผยแพร่ 
   2. มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก
หรือไม ่
    2.1 หน่วยงำนต้องแสดงถึงควำมสัมพันธ์ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรต่ำง ๆ ของระบบ
ป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก  ตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับอย่ำงชัดเจน เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจขง
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน กรณีที่หน่วยงำนเลือกภำรกิจหลักที่ไม่ใช่กำรให้บริกำรประชำชน (Counter Service) 
ให้หน่วยงำนอธิบำยลักษณะของภำรกิจนั้นโดยละเอียด และต้องแสดงถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบป้องกัน
หรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่กับภำรกิจหลักที่เลือกนั้นให้ชัดเจน 
    2.2 คู่มือกำรให้บริกำรประชำชน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนน ำข้อมูล
ลงระบบฐำนข้อมูล ระบบสำรบรรณ หรือระเบียบ กฎหมำยของหน่วยงำน เหล่ำนี้ไม่ใช่ระบบกำรป้องกัน 
หรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 
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EB 3 (1) มีกำรแสดงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
ให้ผู้รับบริกำรหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 3 (1) 
 
    1. องค์ประกอบของหลักฐำน ประกอบด้วย 
    1.1 หลักฐำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนชัดเจน 
    2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น 
     2.1 เป็นคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนเอง  หรือจัดท ำโดย
คณะท ำงำน ฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่จัดท ำคู่มือโดยเฉพำะ 
     2.2 ไม่พิจำรณำหลักฐำนที่ส่งมำเพียงแผนผัง/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Work flow) หรือ 
ส่งมำเพียงปกคู่มือ (กรณีเป็นกำรตอบข้อค ำถำมที่ใช้เอกสำร/หลักฐำนซ้ ำของข้อ EB 2 (1) ให้จัดส่งเอกสำร/
หลักฐำนองค์ประกอบที่ส ำคัญในข้อ 2.1 เช่น หน้ำปก สำรบัญ และหน้ำของแผนผัง/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
(Work flow) เพ่ือให้เห็นว่ำเป็นหลักฐำนที่มีอยู่จริง) 
 
Check list EB 3 (1) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB3 
(1) 

มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
หลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
ให้ผู้รับบริกำรหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ
อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 

 มีหนังสือสั่งกำร/มีกำรสื่อสำรให้ปฏิบัติกำร
ตำมแนวทำง และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีแนวทำง/คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท ำข้ึนมำให้เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในมำตรฐำน
เดียวกัน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen แผนผังขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนจำก  
Web site หนว่ยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 3 (1) 
 
หมำยเหตุ 
หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน ใช้
เอกสำรข้อ EB2 (1) ได้ แต่ให้ด ำเนินกำร 
ตำมเงื่อนไขของหลักฐำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 
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EB 3 (2) มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก 
หรือไม่ 
 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 3 (2) 
 
   1. องค์ประกอบของหลักฐำน ประกอบด้วย 
    - หลักฐำนที่แสดงกำรมีระบบหรือกลไกกำรป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงำน เพ่ือป้องกัน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งจะต้องมีกำรน ำไปปฏิบัติภำยในหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมแล้ว  โดยอยู่ใน
รูปแบบหนังสือสั่งกำรจำกผู้บริหำร ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
   2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ ระบบหรือกลไกกำรป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงำน  
เพ่ือป้องกนักำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรแล้ว 
   3. กรณีที่หน่วยงำนเลือกภำรกิจหลักที่ไม่ใช่กำรให้บริกำรประชำชน (Counter Service) ให้
หน่วยงำนอธิบำยลักษณะของภำรกิจนั้นโดยละเอียด และต้องแสดงถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบเพือ่ป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่กับภำรกิจหลักที่เลือกนั้นให้ชัดเจน 
 
Check list EB3 (2) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB3 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบ 
เพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมภำรกิจหลักหรือไม่ 
 
 

 มีหนังสือสั่งกำร/มีกำรสื่อสำรให้ปฏิบัติกำร
ตำมแนวทำง และปรำกฏกำรขออนุญำต 
น ำเอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีคู่มือที่เป็นระบบกำรป้องกันหรือกำร
ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิจหลัก ต้องแสดงถึงควำมสัมพันธ์ 
ของกระบวนกำรต่ำงๆ ของระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในภำรกิจหลักตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process) และผลลัพธ์ 
(Output) ที่ได้รับอย่ำงชัดเจน เพ่ือลดกำรใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
 กรณีแสดงระบบ หน่วยงำนเป้ำหมำยที่ 
เข้ำรับกำรประเมินต้อง 
 - มีคู่มือประกอบที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์ 
ของกระบวนกำรต่ำงๆ ของระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในภำรกิจหลักตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process) และผลลัพธ์ 
(Output) ที่ได้รับอย่ำงชัดเจน  
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ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
 เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen แผนผังขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอื่นประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB3 (2) 
อำท ิค ำสั่งคณะท ำงำน ฯ กำรประชุม รำยงำนกำร
ประชุม เป็นต้น 
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ส่วนที ่2 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวม 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 
ดัชนีควำมโปร่งใส 
 
 
EB4 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร 
 
 
ค ำอธิบำย 
   กำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ถือเป็นมำตรกำรส ำคัญที่ส่งเสริม
กระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ โดยพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มี 
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำยแต่ละปี  รำยกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และสัญญำใดๆ  
ที่มีกำรอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ให้ประชำชนสำมำรถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถำนที่ท ำกำรของ 
ส่วนรำชกำร และระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร และตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส 
ของหน่วยงำนของรัฐ เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรจัดหำพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
และเพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยงำนภำครัฐ
จึงต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรและทุกขั้นตอน  และประกำศ
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ  9 
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
   นอกจำกกำรให้และเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว  กำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมโปร่งใส  โดยหน่วยงำน
จะต้องก ำหนดวิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงว่ำมีควำมสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มำเสนองำนหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตำมนัยในมำตรำ 100 และมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2560 
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   กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือใหไดมำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จำง เช่ำแลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
   แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง) หมำยถึง แผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 ก ำหนด (กรณีหน่วยงำนโอน
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน  จะต้องด ำเนินกำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 อย่ำงเคร่งครัด) 
และตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   เว็บไซต์ของหน่วยงำน หมำยถึง หน้ำ  Web Page หลักที่หน่วยงำนใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมิน  
   สื่ออ่ืนๆ หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่อสำรอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบดูได้  เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
   ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
พ.ศ. 2546 ลงวันที ่29 มกรำคม พ.ศ. 2546 
   ข้อก ำหนดงบประมำณที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ด ำเนินกำรในทุกหมวดเงินงบประมำณประกอบด้วย  
    - งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    - งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    - งบรำยงำยจ่ำยอื่น (งบลงทุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    - เงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยกเว้นงบค่ำเสื่อม/งบกองทุนต ำบลท่ีเป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ำมี)  
ไม่ต้องน ำมำส ำแดงเป็นเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์  
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ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 4 
   1. หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่หน่วยงำนได้จัดท ำขึ้น  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และได้น ำขึ้นประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ทั้งนี้ ควรมีกำรด ำเนินกำร
ในเรื่องดังกล่ำวก่อนเริ่มกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ภำยใน 30 วันท ำกำร หลังจำกที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ โดยระบุวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ และวันที่ที่ได้ท ำกำรประกำศเผยแพร่ 
ให้ชัดเจน 
    หลักฐำนในกำรเผยแพร่ต้องเป็นกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ กรณีหน่วยงำนส่งไปยังส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน ถือว่ำไม่ใช่กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
   2. กรณีที่หน่วยงำนไม่อยู่ในข่ำยที่ต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด ให้เขียนค ำอธิบำยพร้อมเหตุผล  
จึงจะพิจำรณำให้คะแนน 
   3. กรณีหน่วยงำนมีงบลงทุนโดยมีงบประมำณของหน่วยงำนเอง แต่ไม่มีอ ำนำจในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ขอให้หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของงบประมำณเป็นผู้รำยงำน ส่วนเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขอให้หน่วยงำน
เจ้ำของงบประมำณขอรับจำกหน่วยงำนที่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้ำงให้ 
   4. หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ  
ซึ่งเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่  1  
ถึงไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำจัดท ำเป็นระบบฐำนข้อมูล และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
หน่วยงำนของหน่วยงำนหรือช่องทำงอ่ืนๆ เพรำะกำรเผยแพร่ข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลำงนั้น ยังไม่แสดง
ถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เอ้ือต่อกำรที่สำธำรณชนจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย  โดยมีองค์ประกอบ คือ  
ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับกำรคัดเลือก ซึ่งหน่วยงำนต้องจัดท ำทั้งในรูปแบบ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรรำยงำนผลของแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
    หมำยเหตุ  ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพ่ือตรวจสอบ
ควำมมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมินได้ 
   5. หลักฐำนแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ควรมีกำรน ำมำทบทวนปรับปรุงผลกำรบังคับใช้  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำแนวทำงท่ีใช้อยู่มีประสิทธิภำพ และกำรสอบทำนถึงกำรมีอยู่จริงของกำรบังคับใช้ 
  หมำยเหตุ  แนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนองำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ทุกหน่วยงำนใช้เอกสำร/หลักฐำน 
เชิงประจักษ์ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบ
บุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2560 และตำมหนังสือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560 โดยอนุโลม 
ที่ได้มีกำรสื่อสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร และน ำมำแสดงด้วย 
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EB 4 (1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
(ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร หลังจำกวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561) หรือไม่ 
 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 4 (1) 
 
   1. องค์ประกอบของหลักฐำน ประกอบด้วย 
    1.1 แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และ
ที่ดินก่อสร้ำง) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้ำง) ตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 ก ำหนด 
(กรณีหน่วยงำนโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน จะต้องด ำเนินกำร
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 อย่ำง
เคร่งครัด) และตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมำย 
ที่เก่ียวขอ้ง 
 
    1.2 หนังสือหนังสือแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    1.3 หลักฐำนกำรประกำศกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน 
เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง) ซึ่งหน่วยงำนจะต้องน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวไป
ประกำศเผยแพร่ภำยใน 30 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่หน่วยงำนได้รับแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงำนเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกำศบนบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
ของหน่วยงำน จะต้องแนบค ำสั่งมอบหมำยกำรปิดประกำศหรือปลดประกำศมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
    1.4 หำกหน่วยงำนมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงเลยกว่ำ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อค ำถำมด้วยเหตุสุดวิสัย  หรือสถำนกำรณ์ภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้  
ให้หน่วยงำนระบุเหตุผลในควำมล่ำช้ำของประกำศนั้นมำเพ่ือให้ผู้ประเมินผลทรำบด้วย  
    1.5 หน่วยงำนต้องรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ไว้
ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ โดยจัดท ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เสนอผู้บริหำรของหน่วยงำนรับทรำบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมำณ) และขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำน 
น ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
   2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ โดย 
    2.1 ผู้บริหำรของหน่วยงำนจะต้องมีกำรอนุมัติหรือสั่งกำรให้มีกำรประกำศเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ ์และที่ดินก่อสร้ำง) 
    2.2 ผู้บริหำรของหน่วยงำนจะต้องมีกำรอนุมัติหรือสั่งกำรให้มีกำรประกำศเผยแพร่แบบ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
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    2.3 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพ่ือตรวจสอบควำม 
มีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมิน 
   3. ช่องทำงกำรเผยแพร่ต้องมีควำมสะดวก และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
   
Check list EB4 (1) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 4 
(1) 

มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
(ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร หลังจำก 
วันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561) หรือไม่ 
 
 
หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน  
ต้อง 
1. ระบ ุวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
........... 
2. ระบ ุวันที่ประกำศเผยแพร่ในแบบ EBIT 
 
 
หมำยเหตุ 
กรณีที่หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำร
ประเมิน มิได้รับกำรจัดสรรงบประมำณใน
ลักษณะงบลงทุน จะพิจำรณำให้คะแนนใน
กรณีที่หน่วยงำนหน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับ
กำรประเมิน ได้แจ้งเหตุผลของกำรไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมำณในลักษณะงบลงทุน 

 มีหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
(งบลงทุน) และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)   
มีรำยละเอียดชัดเจน ระบุวันที่ซึ่งต้องน ำแผน ฯ 
ขึ้นเว็บไซต์อย่ำงช้ำภำยใน 30 วันท ำกำร หลัง
วันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ หำกเกิน
ก ำหนด ให้เขียนค ำอธิบำยพร้อมเหตุผลใน
แบบ Evidence Based  
 มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีค ำสั่งมอบหมำยกำรปิดประกำศหรือปลด
ประกำศ กรณีที่หน่วยงำนเผยแพร่ด้วยวิธีปิด
ประกำศบนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 
(ส ำหรับข้อนี้ต้องด ำเนินกำรให้ไปตำมที่
ระเบียบ ฯ ก ำหนด ในแต่ละวิธีในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง) 
 มีรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน
ตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
 มีหนังสือขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำน
น ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงใน
รอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
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ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
 กรณีท่ีหน่วยงำนไม่อยู่ในข่ำยที่ต้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) ตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด ให้เขียนค ำอธิบำย
พร้อมเหตุผล จึงจะพิจำรณำให้คะแนน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอื่นประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 4 
(1) 
 
กรณีที่หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน 
มิได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในลักษณะงบ
ลงทุน 
 มีกำรแจ้งเหตุผลของกำรไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณในลักษณะงบลงทุน 
 

 
 
EB 4 (2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนได้ โดยมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 
 
ค ำอธิบำย 
   กำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ หมำยถึง กำรเผยแพร่ฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีกำรก ำหนด
รูปแบบและวิธีกำรเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสม่ ำเสมอ ประกอบด้วย 
   1. ชื่อโครงกำร 
  2. งบประมำณ 
  3. ผู้ซื้อซอง 
  4. ผู้ยื่นซอง 
  5. ผู้ได้รับคัดเลือก 
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ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 4 (2) 
 
   องค์ประกอบเงื่อนไขของหลักฐำน มีดังนี ้

1.1 ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่น ำไปเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบฐำนข้อมูลรวม ที่ประกอบไป 
ด้วยรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรจำกงบประมำณทุกประเภทตำมที่แจ้งไว้ข้ำงต้น 
    1.2 ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องแสดงรำยละเอียดครบทั้ง  5 รำยกำร คือ ชื่อโครงกำร  
งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ย่ืนซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  
     กรณ ีหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวิธีที่ก ำหนดตำมกฎหมำย แต่ไม่สำมำรถแสดง
รำยละเอียดครบทั้ง 5 รำยกำร คือ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  
ได้ครบถ้วน ให้หน่วยงำนระบุว่ำ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมวิธีกำรที่ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้
ด ำเนินกำร 
    1.3 หลักฐำนกำรประกำศกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน  
ซึ่งหน่วยงำนจะต้องน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวไปประกำศเผยแพร่ภำยใน 30 วันท ำกำร นับตั้งแต่
วันที่หน่วยงำนได้รับแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงำน
เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกำศบนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน จะต้องแนบค ำสั่งมอบหมำยกำรปิดประกำศ
หรือปลดประกำศมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
    1.4 หำกหน่วยงำนมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงเลยกว่ำระยะเวลำ  
ที่ก ำหนดไว้ในข้อค ำถำมด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสถำนกำรณ์ภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ให้หน่วยงำนระบุ
เหตุผลในควำมล่ำช้ำของประกำศนั้นมำเพ่ือให้ผู้ประเมินผลทรำบด้วย  
    1.5 หน่วยงำนต้องรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ โดยจัดท ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เสนอผู้บริหำรของหน่วยงำนรับทรำบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมำณ) และขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำน 
น ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
    1.6 เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที ่2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
   2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ โดย 
    2.1 ผู้บริหำรของหน่วยงำนจะต้องมีกำรอนุมัติหรือสั่งกำรให้มีกำรประกำศเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
    2.2 ผู้บริหำรของหน่วยงำนจะต้องมีกำรอนุมัติหรือสั่งกำรให้มีกำรประกำศเผยแพร่ 
แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
    2.3 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพ่ือตรวจสอบควำม 
มีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมิน 
   3. ช่องทำงกำรเผยแพร่ต้องมีควำมสะดวก และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
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Check list EB 4 (2) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 4 
(2) 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเก่ียวกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม ่
1. ชื่อโครงกำร 
2. งบประมำณ 
3. ผู้ซื้อซอง 
4. ผู้ยื่นซอง 
5. ผู้ได้รับคัดเลือก 
 
 
หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน  
ต้อง 
1. ระบ ุวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
........... 
2. ระบ ุวันที่ประกำศเผยแพร่ในแบบ EBIT 
 

 มีหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ
ปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
 มีแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดชัดเจน 
อย่ำงช้ำภำยใน 30 วันท ำกำร หลังวันที่ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมำณ หำกเกินก ำหนดให้เขียน
ค ำอธิบำยพร้อมเหตุผลในแบบ Evidence 
Based  
 มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีค ำสั่งมอบหมำยกำรปิดประกำศหรือปลด
ประกำศ กรณีที่หน่วยงำนเผยแพร่ด้วยวิธีปิด
ประกำศบนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 
(ส ำหรับข้อนี้ต้องด ำเนินกำรให้ไปตำมที่ 
ระเบียบ ฯ ก ำหนด ในแต่ละวิธีในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง) 
 มีรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำม
แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
 มีหนังสือขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำน 
น ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอื่นประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 4 (2) 
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EB 4 (3) มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
ผู้เสนองำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 4 (3) 
 
 1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐำน มีดังนี้ 
  1.1 หลักฐำนแสดงวิธีกำรหรือกระบวนกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
ควำมเกี่ยวข้องหรือควำมสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1.2 วิธีกำรหรือกระบวนกำรตรวจสอบดังกล่ำวจะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
มีกำรสั่งกำรจำกผู้บริหำรและต้องน ำไปปฏิบัติจริง 
  1.3 อนุโลมใช้หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 
16 ตุลำคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำน 
เพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่ 
และผู้ตรวจรับพัสดุ จ ำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท และวงเงินเกิน 100,000 บำท 
 2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ โดย 
  2.1 วิธีกำรหรือกระบวนกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
มีกำรสั่งกำรจำกผู้บริหำร และน ำไปปฏิบัติจริง  
  2.2 มีกระบวนกำร ควบคุม ก ำกับ และสอบทำน โดยมีกำรสั่งกำรจำกผู้บริหำรและปฏิบัติ
จริงในหน่วยงำน  
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Check list EB 4 (3) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 4 
(3) 

มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้อง
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 

 มีหนังสือแจ้งเวียนหลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำง 
กำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนเป็นค ำสั่ง /ระเบียบ/ ประกำศ ฯลฯ และ
กำรควบคุม ก ำกับ สอบทำน 
 มีหนังสือขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 
 มีหลักฐำนกำรน ำแนวทำงกำรตรวจสอบ 
ถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน บรรจุอยู่ในชุดเอกสำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ตำมประกำศ ฯก ำหนด 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
แผน ฯ ที่ด ำเนินกำรในไตรมำส 1 ถึงไตรมำสที่ 2  
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 มีเอกสำร/หลักฐำนอื่นประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 4 
(3) 
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EB 5 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล 
  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร 
 
 
หมำยเหตุ  1. พิจำรณำจำกโครงกำรของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที่ 2 ของ 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยเรียงล ำดับงบประมำณสูงสุดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
    จ ำนวน 5 โครงกำร 
   2. กรณทีีม่ีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำร ให้แสดงโครงกำรทั้งหมดที่มี 
ค ำอธิบำย 
   เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/
กระบวนกำรให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ  
 
   ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน หน่วยงำนจะต้องมีกำรเปิดเผยกำรด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอน/กระบวนกำรวิธีซื้อและวิธีจ้ำง รวมถึงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
หรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหำคม 2560 สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนให้เกิดควำมโปร่งใส
และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม และป้องกันกำรเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งวิธีซื้อหรือจ้ำง 
จะมีขั้นตอน/กระบวนกำรที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำร
มีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ หน่วยงำนควรมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำง ๆ ในแต่ละข้ันตอน/กระบวนกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1. มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำม  
ที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม ่
   2. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละ
โครงกำรหรือไม่ 
   3. มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำรหรือไม่ 
   4. มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำรหรือไม่ 
   5. มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้งระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่ 
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ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 5 (1)-(5) 
 
   เงื่อนไขของหลักฐำน มีดังนี ้
   1. หน่วยงำนจะต้องน ำโครงกำรที่ได้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในไตรมำสที่  1 ถึงไตรมำสที่ 2 ที่มี
งบประมำณสูงสุดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน จ ำนวน 5 โครงกำร โดยแต่ละโครงกำรจะต้องสำมำรถ
ตอบค ำถำมในข้อ (1) ถึงข้อ (5) ได้ครบถ้วน  
    กำรที่หน่วยงำนไม่สำมำรถตอบค ำถำมได้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย 
หรือเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกขั้นตอน ให้ระบุเหตุผลในช่อง
หมำยเหตุ  
   2. กรณีที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง  5 โครงกำร ให้แสดงโครงกำรทั้งหมดที่มี  ที่ปรำกฏ 
ในแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตำมหลักฐำนในข้อ EB 4 (1) และ EB 4 (2) 
ผู้ตรวจประเมินฯ ระดับเขตสุขภำพ จะต้องสอบทำนกับข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตำมหลักฐำนในข้อ EB4 (1) และ EB 4 (2) ประกอบกำรพิจำรณำให้คะแนน
   3. หลักฐำนในกำรประกำศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกำศบนบอร์ดประชำสัมพันธ์  หน่วยงำน 
ต้องแนบค ำสั่งมอบหมำยกำรปิดหรือปลดประกำศประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
 
หมำยเหตุ  (1) พิจำรณำเป็นรำยโครงกำรที่ตอบค ำถำมในข้อ (1) ถึงข้อ (5) ได้ครบถ้วน 
   (2) เอกสำร/หลักฐำนจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ใช้หลักฐำนที่มี
    กำรลงนำม 
 
โครงกำรที่ 1 ถึงโครงกำรที่ 5 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
   1. มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำม  
ที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม ่
   2. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  แต่ละ
โครงกำรหรือไม่ 
   3. มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำรหรือไม่ 
   4. มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำรหรือไม่ 
   5. มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้งระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่ 
 
 
 
กำรที่หน่วยงำนไม่สำมำรถตอบค ำถำมได้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย หรือเป็นกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกขั้นตอน ให้ระบุเหตุผลในช่องหมำยเหตุ  
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Check list EB 5 (1)-(5) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 5 
(1)-(5) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หน่วยงำนของท่ำนมี
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบ
อย่ำงไร 
 

 มีเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำง ๆ ใน 
แต่ละข้ันตอน/กระบวนกำร โดยพิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำรที่ตอบค ำถำมในข้อ (1)  
ถึงข้อ (5) ได้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
 (1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 
 (2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละโครงกำร หรือไม่ 
 (3) มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณ
รำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
 (4) มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อ 
ผู้มีคุณสมบัติในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละ
โครงกำร หรือไม่ 
 (5) มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้งระบุวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสิน 
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่ 
 มี หลักฐำนจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
โดยมีหลักฐำนที่มีกำรลงนำม 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอื่นประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ  
EB 5 (1)-(5) 
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EB6 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 
 
 
ค ำอธิบำย 
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละไตรมำส หรือในแต่ละปีงบประมำณ กำรจัดท ำ
รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจ้ำงจะเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผ่ำนมำ  
ในภำพรวมว่ำเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่  มีควำมคุ้มค่ำหรือมีควำมสำมำรถ 
ในกำรประหยัดงบประมำณได้มำกน้อยเพียงใด วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีกำรใด มีกำรใช้
งบประมำณในแต่ละวิธีกำรเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด วิธีกำรนั้นมีควำมเสี่ยงหรือข้อจ ำกัดอย่ำงไร/หรือไม่ รวมทั้ง
จะต้องมีกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ในกำรทบทวนและวำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป  
ให้มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด  
 หน่วยงำนต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยหน่วยงำนต้องวิเครำะห์ 
 1. งบประมำณในภำพรวมของหน่วยงำนโดยจ ำแนกเป็นรำยหมวด จ ำแนก 
  - ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนก 
ตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  - ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 6 
 
 1. หน่วยงำนต้องท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยต้อง
น ำเสนอข้อมูลกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ และมีกำรรำยงำน/เสนอต่อผู้บริหำร โดยต้องจัดส่งเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.1 กำรรวบรวมฐำนข้อมูลที่ต้องน ำมำวิเครำะห์ อันประกอบด้วย งบประมำณภำพรวมของ
หน่วยงำน โดยจ ำแนกเป็นรำยหมวด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละประเภท 
และเปรียบเทียบงบประมำณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ำยจริง 
  1.2 กำรวิเครำะห์ น ำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดตำมข้อ 1.1 ท ำกำรวิเครำะห์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมเป้ำหมำย ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย จะต้องน ำเสนอว่ำปัญหำอุปสรรคเกิดจำกกระบวนกำรใด และน ำข้อมูลที่ต้องมีกำรปรับแผน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำท ำกำรวิเครำะห์ด้วย  
 2. กำรสรุปผล เพ่ือเสนอผู้บริหำร ในอันที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยแสดงหลักฐำนที่น ำไปปรับปรุงให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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EB 6 (1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วยรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรูปเล่ม 
ประกอบด้วยรำยละเอียดที่ส ำคัญดังนี้  
  1.1 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีรำยละเอียดงบประมำณในภำพรวมของ
หน่วยงำนโดยจ ำแนกเป็นรำยหมวด จ ำแนก ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว
เสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด/ควำมเสี่ยงของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1.3 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ 
  1.4 แนวทำงแก้ไข 
   2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือโดยรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว  
จะต้องเป็นรูปเล่มรำยงำน และมีกำรเสนอต่อผู้บริหำร โดยผู้บริหำรจะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำรำยงำน
ดังกล่ำวไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน (ถ้ำมี) 
 
Check list EB 6 (1) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 6 
(1) 

มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
 
 
 

 มีหนังสือรำยงำนผู้บริหำรทรำบหรือ
พิจำรณำหรือสั่งกำร และปรำกฏกำร 
ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
(ถ้ำมี) 
 มีผลกำรวิเครำะห ์ผลกำรจัดชื้อจัดจ้ำง 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยต้อง
น ำเสนอข้อมูลกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
ที่เป็นรูปเล่มรำยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไป
เผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site 
หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 
6 (1) 
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EB 6 (2) มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 

1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
1.1 รำยงำนกำรปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1.2 รำยละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ด ำเนินกำร ซึ่งต้อง 

สอดคล้องกับปัญหำอุปสรรคหรือแนวทำงแก้ไขท่ีได้กล่ำวถึงในรำยงำนวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมข้อ EB 
6 (1)  

2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือโดย รำยงำนกำรปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเรื่อง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวจะต้องมีกำรรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
 
Check list EB 6 (2) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 6 
(2) 

มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 มำใช้ในกำรปรับปรุง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
หรือไม่ 
 

 ใช้เอกสำรจำกข้อ EB 6 (1) และเน้น
ข้อควำม กำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
หมำยเหตุ 
หน่วยงำนเป้ำหมยที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ส ำเนำเอกสำร/หลักฐำนองค์ประกอบจำก
ข้อ EB 6 (1) ที่ส ำคัญ และใหเ้น้นข้อควำม
ใหช้ัดเจน 
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EB 7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงไร 
 
ค ำอธิบำย 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 รวมถึงประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐ
เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 โดยช่องทำงสื่อสำรที่หน่วยงำนส่วนใหญ่มี  ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์  
ณ ที่ท ำกำรของหน่วยหรือเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center  
กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ อ่ืนๆ ทั้งนี้  
หำกหน่วยงำนมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน ที่หลำกหลำย ประชำชน 
จะเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น ส่งผลให้มีกำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนได้ง่ำย  
โดยควรเป็นช่องทำงและสื่อที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 7  
 
 1. หน่วยประชำสัมพันธ์  ควรมีกำรแสดงป้ำยที่ชัดเจนว่ำอยู่  ณ จุดใดของส ำนักงำน โดย 
มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรตลอดเวลำรำชกำร หรือให้บริกำรเวลำตำมเวลำรำชกำร ให้แสดงภำพถ่ำยหรือหลักฐำน
ประกอบ 
 2. ควรมีกำรแสดงช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินกำรงำนของหน่วยงำนทำงสื่อใดบ้ำง 
อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง หำกมีไม่ครบ 4 ช่องทำง อธิบำยในช่องหมำยเหตุ 
 3. ควรมีกำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดที่เป็นปัจจุบัน
ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ ข้อมูลที่น ำมำเผยแพร่ควรเข้ำใจง่ำย  
 4. แสดงข้อมูลระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ 
หรือระบบ Call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำ
ท ำกำรของหน่วยงำน กรณีให้บริกำรเวลำตำมเวลำรำชกำร ให้แสดงหลักฐำนประกอบ 
 
 
EB 7 (1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำนหรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่ปรำกฏงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ 
 2. ค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ส่วนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ท ำหน้ำที่ในงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ 
ของหน่วยงำน 
 3. ภำพถ่ำยหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำหน่วยงำนมีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน 
หรือจุดให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประจ ำจุดดังกล่ำว 
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Check list EB 7 (1) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 7 
(1) 

มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของ
หน่วยงำนหรือไม่ 
 
 

 มีหลักฐำนเกี่ยวกับหน่วยประชำสัมพันธ์  
ควรมีกำรแสดงป้ำยที่จัดเจนว่ำอยู่ ณ จุดใด 
ของหน่วยงำน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
ตลอดเวลำรำชกำร โดยไม่พักกลำงวัน หรือ 
ให้เวลำตำมเวลำรำชกำร แสดงภำพถ่ำยประกอบ 
 มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ส่วนรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ท ำหน้ำที่ในงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของ
หน่วยงำน 
 มีจุดบริกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน  
 มีหลักฐำนแสดงกำรปรำกฏงำนด้ำน 
กำรประชำสัมพันธ์ในโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
 มีภำพถ่ำยกำรให้บริกำรประชำสัมพันธ์บริกำร
ประชำชน (เป็นภำพที่ให้บริกำรจริง) 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 7 (1) 
 

 
 
EB 7 (2) มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำงน้อย  
4 ช่องทำง) 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. หลักฐำนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  เช่น 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร บน Website หรือสื่อสังคมอ่ืนๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงได้จริง 
 2. หลักฐำนกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนสื่อต่ำงๆ อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง หำกมีไม่ครบ 
ให้อธิบำยในช่องหมำยเหตุ 
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Check list EB 7 (2) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 7 
(2) 

มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอ ำนำจ
หน้ำที่ของหน่วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำง
น้อย 4 ช่องทำง) 
หมำยเหตุ 
หำกมีไม่ครบให้อธิบำยในช่องหมำยเหตุ 
 
 

 มี Print Screen ข้อมูลอ ำนำจหน้ำที่ 
ตำมกฎหมำย เช่น กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
บน Website หรือสื่อสังคมอ่ืนๆ ที่สำมำรถ
เข้ำถึงได้จริง อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง ข้อมูล 
ที่น ำมำเผยแพร่ต้องเข้ำใจง่ำย ได้แก่ 
  1. .......................... 
  2. .......................... 
  3. .......................... 
  4. .......................... 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 7 (2) 
 

 
 
EB 7 (3) กำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจที่เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือ
สื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. หลักฐำนแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำง
เว็บไซต์หรือสื่อต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
 2. ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนจะต้องมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
Check list EB 7 (3) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 7 
(3) 

กำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำท
ภำรกิจที่เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม ่
 

 มี Print Screen ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนตำมบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำน
ทำงเว็บไซต์หรือสื่อต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงข้อมูลทีร่ะบุวันที่ หรือสิ่งที่แสดง 
ให้เห็นว่ำข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีอยู่จริง 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 7 (3) 
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EB 7 (4) มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call 
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของ
หน่วยงำนหรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. หลักฐำนแสดงหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่ปรำกฏบนสื่อหรือช่องทำงกำรติดต่อของ
หน่วยงำน หรืออ่ืนๆ  
 2. หมำยเลขโทรศัพท์ที่น ำมำตอบค ำถำมจะต้องสำมำรถติดต่อได้  และจะต้องมีระบบตอบรับ
หรือเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน กรณีให้บริกำรเวลำตำมเวลำรำชกำร ให้แสดงหลักฐำน
ประกอบ 
 
Check list EB 7 (4) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 7 
(4) 

มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของ
หน่วยงำนหรือไม่ 
 

 มีหลักฐำนแสดงระบบกำรเข้ำถึงข้อมูล 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 มีหลักฐำนโทรศัพท์หน่วยงำน หรือ Call 
Center  
 มีหลักฐำนกำรให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำ
กำร (เวลำรำชกำร) หรือตลอด 24 ชั่วโมง  
 มีหลักฐำนระบบอัตโนมัติอ่ืนๆ เช่น สำยด่วน
ผู้บริหำร ระบบ line เป็นต้น  
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 7 (4) 
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EB 8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร 
 
 
ค ำอธิบำย 
 กำรตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน ถือเป็นระบบที่ส ำคัญ
ในกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  เนื่องจำกเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหรือผู้มำรับบริกำรมีช่องทำงที่จะร้องเรียนกำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมตระหนักและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร 
รำยใดรำยหนึ่ง ดังนั้น กำรมีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ของหน่วยงำนจึงถือว่ำเป็นกำรส่งเสริม 
ควำมโปร่งใสให้หน่วยงำนได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มำรับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถสะท้อนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย อย่ำงไรก็ตำม  
 ในกรณีที่ในปีงบประมำณใดไม่มีเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนหรือเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนก็จะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลว่ำหน่วยงำน 
ไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีกำรเผยแพร่ให้สำธำรณชนสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบดูได้  เพื่อให้
สังคมได้รับรู้ว่ำหน่วยงำนมีควำมโปร่งใสและมีระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมำยถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมไม่ 
เป็นธรรมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืนและส่งต่อมำยังหน่วยงำน
เป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน หรือ 
รอบ 12 เดือน) หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำแต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อ 
ในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง เรื่องร้องเรียนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โครงกำรต่ำงๆ ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียน 
ต่อหน่วยงำนอ่ืนและได้ส่งต่อมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยใน
ห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน) หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ แต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต หน้า 45 

ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 8 
 
 1. แสดงหลักฐำนกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยแสดงหลักฐำน
กำรเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 
 
 2. แสดงหลักฐำนผู้รับผิดชอบ 
  2.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 3. แสดงหลักฐำนมีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้  
ผู้ร้องเรียนทรำบ 
  3.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  3.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 4. แสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งในหลักฐำนดังกล่ำวต้องมีกำรระบุปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำร
ปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงำนต้องแสดงสรุปผลที่น ำเสนอต่อผู้บริหำรหรือ
หลักฐำนที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และต้องน ำหลักฐำนนี้ประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สำธำรณชนรับทรำบ หำกมีเรื่อง
ร้องเรียนที่ไม่ได้ประกำศเผยแพร่เนื่องจำกเป็นเอกสำรลับหรือข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ให้หน่วยงำนระบุเหตุผล
และแนบเอกสำรที่แสดงให้เห็นถึงข้อจ ำกัดดังกล่ำวด้วย 
 
EB 8 (1) มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนหรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. หลักฐำนแสดงช่องทำงในกำรร้องเรียนที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย สะดวก และ 
ไม่สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย 
 2. หลักฐำนแสดงขั้นตอนหรือแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน และ
ต้องระบุระยะเวลำในกำรตอบสนองหรือกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ  
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 
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Check list EB 8 (1) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 8 
(1) 

มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและ
ขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
หรือไม่ 
 

 มีหลักฐำนช่องทำงผ่ำนระบบหมำยเลข
โทรศัพท์/ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่ำนระบบ
ไปรษณีย์/ช่องทำงอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนก ำหนด  
ตำมควำมเหมำะสม 
 มีหนังสือขออนุญำตน ำคู่มือ ขึ้นเผยแพร่ 
บน Web site หน่วยงำน ประกอบด้วย 
     1. คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน และ 
 
     2. คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
 มีแผนผังขั้นตอนกำรร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำนทั้งท่ีเป็นคู่มือ และ/
หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงำน  
 มีภำพถ่ำยกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณ
หน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 8 (1) 
 

 
 
EB 8 (2) มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่ 
 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. หลักฐำนแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่ปรำกฏส่วนงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือ 
 2. ค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ส่วนงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ท ำหน้ำที่เป็ นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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Check list EB 8 (2) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 8 
(2) 

มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่ 
 
 
 

 มีโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร  
 มีค ำสั่งมอบหมำยให้ส่วนงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ 
มีหน้ำที่จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 มีกำรบรรจุรำยชื่อหน่วยงำนหรือ
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนหรือแผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน ให้ท ำข้อควำมส ำคัญไว้ด้วย 
 
 มีหนังสือขออนุญำตน ำค ำสั่งฯ หรือคู่มือฯ 
ขึ้นเผยแพร่บน Web site หน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 8 (2) 
  

 
 
EB 8 (3) มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
หรือไม่ 
 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. หลักฐำนหรือวิธีกำรในกำรตอบสนองหรือกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
 2. หน่วยงำนต้องมีระบบกำรตอบสนอง หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ที่เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรตอบสนองหรือกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน
กำรปฏิบัติงำน หรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบด้วย 
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Check list EB 8 (3) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 8 
(3) 

มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่ 
 
 

 มีหนังสือรำชกำรที่ได้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทรำบ 
 มีระบบกำรตอบสนองให้ Print Screen หรือ 
Capture หน้ำจอ (ถ้ำมี) และถ้ำมีขอให้แสดงคู่มือ
กำรใช้งำนตำมระบบกำรตอบสนองด้วย 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 8 (3) 
 

 
 
EB 8 (4) มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 สรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้รำยงำนสรุปขอให้แยกเป็น 2 กรณี คือ  
   - เรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน (เรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป)  
   - เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
  1.3 หลักฐำนกำรเผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่ออ่ืนๆ  
 2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยรำยงำนกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
ดังกล่ำวจะต้องมีกำรรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำร โดยผู้บริหำรจะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำรำยงำนดังกล่ำว 
ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ  
 หมำยเหตุ กรณีที่หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล
น ำเสนอต่อผู้บริหำรหรือหลักฐำนที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และต้องน ำหลักฐำนนี้ประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สำธำรณชน
รับทรำบ 
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Check list EB 8 (4) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 8 
(4) 

มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข  
และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบผ่ำน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
 

 มีสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 - ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 - ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่ระบุปัญหำอุปสรรค
และแนวทำงแก้ไข 
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร  
และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 
 
 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือมี
เรื่องร้องเรียนประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
 มีรำยงำนสรุปผลน ำเสนอต่อผู้บริหำรหรือ
หลักฐำนที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่อง
ร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 8 (4) 
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร 
 
 
ค ำอธิบำย 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้ำไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับ 
ตนหรือพวกพ้อง ท ำให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภำครัฐ โดยกำรกระท ำ 
ที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  
  1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ และผลจำกกำรรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
  2. กำรท ำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ 
  3. กำรท ำงำนหลั งจำกออกจำกต ำแหน่ งสำธำรณะหรือหลั ง เกษียณ  โดยใช้ อิทธิพล 
หรือควำมสัมพันธ์จำกที่เคยด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนนั้นหำประโยชน์จำกหน่วยงำน 
  4. กำรท ำงำนพิเศษโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
  5. กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วน ำข้อมูลไปหำประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  6. กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง 
 ดังนั้น กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภำยในหน่วยงำนจึงเป็นมำตรกำร 
อย่ำงหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหน่วยงำนจะต้อง
มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่อำจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีกำรสร้ำงระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกัน 
ของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับกำรให้องค์ควำมรู้จำกคู่มือดังกล่ำวแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังและปรับฐำนควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
ให้มีควำมตระหนักและสำมำรถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจำกเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 9 
 
 1. แสดงหลักฐำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงควรมีบทวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หรือโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน และสร้ำงกลไกมำตรกำร/แนวทำงกำรป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต  หรือปิดโอกำสกำรทุจริต  
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทำงขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรดังนี ้
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  1.1 หน่วยงำนท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์กำรทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (สถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบของหน่วยงำนภำยในและภำยนอก กำรด ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำร  พ.ศ. 2558 
ตลอดจนข้อมูลสภำพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือทรำบควำมเสี่ยงหรือโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริตเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
  1.2 น ำผลกำรวิ เครำะห์สำเหตุ  ควำมเสี่ยงหรือโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริตเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนของภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน มำก ำหนดมำตรกำร/แนวทำง  
เพ่ือควบคุมลดโอกำสเกิด และน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  1.3 น ำผลกำรวิ เครำะห์สำเหตุ  ควำมเสี่ยงหรือโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริตเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนของภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน มำจัดท ำเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงำน และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  1.4 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนในลักษณะของกำรฝึกอบรม/สัมมนำ หรือถ่ำยทอดควำมรู้ด้วยวิธีกำรอ่ืนใดแล้วแต่กรณี 
  1.5 แสดงหลักฐำนกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือระเบียบ ประกำศ ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   กรณีข้อ 1.5 จะต้องไม่ใช่กำรตอบว่ำมีกำรจัดท ำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
EB 9 (1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.2 แนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ โดย รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่ 
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องมีกำรรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำร ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำน 
 
Checklist EB 9 (1) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 9 
(1) 

มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ 
 

 มีหนังสือแสดงหลักฐำนกำรจัดกำรประชุม
เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 มีรำยงำนกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
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ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
 มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร 
และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 9 (1) 
อำท ิมีค ำสั่งคณะท ำงำน ฯ เป็นต้น 
 

 
 
EB 9 (2) มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 หน่วยงำนจะต้องจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพำะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ซึ่งคู่มือดังกล่ำวจะต้องมีองค์ประกอบ
ของเนื้อหำข้อ 1 ถึงข้อ 7 หำกหน่วยงำนจะเพ่ิมเติมเนื้อหำนอกเหนือข้อ 1 ถึงข้อ 7 สำมำรถท ำได้ แต่ต้อง 
มีองค์ประกอบของเนื้อหำข้อ 1 ถึงข้อ 7 เป็นภำคบังคับ ดังนี้ 
 1. ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ มำตรำ 100 และมำตรำ 103  
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. 2560 
 4. ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 5. แนวปฏิบัติ 10 ข้อตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
 6. ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 2560 
 7. MOPH code of Conduct 
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Checklist EB 9 (2) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 9 
(2) 

มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
 
 

 มีเอกสำรเริ่มต้นที่แสดงถึงกำรจัดท ำ 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น กำรประชุม  
กำรจัดท ำค ำสั่ง ร่ำงเนื้อหำคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงำน 
 มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน  
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือสั่งกำรให้สื่อสำร 
และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 9 (2) 
 

 
 
EB 9 (3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำนเพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่หรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 รำยงำนกำรอบรม/สัมมนำ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน กำรปลูกฝังฐำนควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สวนรวม 
  1.2 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ ซึ่งต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน กรณีส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ จะต้องน ำเจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบเข้ำร่วม
อบรม/สัมมนำด้วย 
 2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือโดย จะต้องมีกำรเริ่มต้นของกำรจัดท ำโครงกำรที่เสนอต่อ
ผู้บริหำร และรำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำที่เสนอต่อผู้บริหำร และภำพถ่ำยประกอบ 
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Checklist EB 9 (3) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 9 
(3) 

มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้ควำมรู้เรื่อง 
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่
หรือไม่ 

 มีหลักฐำนกำรจัดกำรประชุมหรือสัมมนำหรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้ควำมรู้
เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 
(ตั้งแต่ต้นกระบวนกำรจนถึงสิ้นสุดกระบวนกำร)  
 มีรำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ ซึ่งต้องเป็น
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
 มีภำพถ่ำยประกอบ  
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบรำยงำน
สรุปผลกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำ และปรำกฏ
กำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน  
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มีPrint Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 9 (3) 
 

 
 
EB 9 (4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนในหน่วยงำน 
  1.2 รำยงำนผลกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แนวทำง หรือระเบียบ ประกำศ ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
  1.3 กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว  ต้องสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ EB 9 (1) 
 2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยรำยงำนดังกล่ำวจะต้องมีกำรเสนอต่อผู้บริหำร 
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Checklist EB 9 (4) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 9 
(3) 

มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 
 
 
หมำยเหตุ 
หำกหน่วยงำนเป้ำหมำยท่ีเข้ำรับกำรประเมิน
ตอบว่ำมีกำรจัดท ำคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ไม่พิจำรณำกำรให้คะแนน 
 

 มีหลักฐำนกำรปรับปรุงขั้นตอน/ 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จำกผลกำรวิเครำะห์ 
 มีรำยงำนผลกำรปรับปรุงขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำน แนวทำง หรือระเบียบ  
ประกำศ ฯลฯ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน 
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร /
แจ้งเวียน และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 9 (4) 
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EB 10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร 
 
ค ำอธิบำย 
 หน่วยงำนควรมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปีนั้น เพ่ือ 
เป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
และอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดรับตำมนโยบำยของรัฐบำลที่สนับสนุนให้หน่วยงำนน ำแนวทำงและมำตรกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มำสู่ 
กำรปฏิบัติ หน่วยงำน ต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข 
ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็น  
 (1)  กำรปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้ำหน้ำที่เกิดกำรไม่ทนต่อกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  
   หมำยถึง กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรกล่อมเกลำและปลูกฝัง 
ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทุกคนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่ 
จะด ำเนินกำรเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบำะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงำนตรวจสอบภำยใน 
ของหน่วยงำน) ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ กำรให้ควำมรู้เพ่ือพัฒนำจิตส ำนึก
สำธำรณะและปรับพฤติกรรม กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรจัดตั้งกลุ่ม 
เพ่ือเฝ้ำระวังและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรสร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อกำรทุจริต และกำรผลักดันให้เกิด
กำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) เป็นต้น 
 (2)  กำรปลูกฝังฐำนควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   หมำยถึง กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่ เป็นกำรปรับฐำนควำมคิด 
ของเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบกำร 
ให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่  หรือกำรเผยแพร่คู่มือ องค์ควำมรู้ หรือสื่อต่ำงๆ เกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น 
 (3)  กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรหน่วยงำน 
   หมำยถึง กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน
แสดงเจตจ ำนงในกำรบริหำรและปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  หรือ “เจตจ ำนงสุจริต” 
ต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณะชนภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบกำรจัดท ำเอกสำร 
แสดงเจตจ ำนงในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่และสำธำรณชน กำรแถลงทิศทำง
นโยบำย หรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในสื่อต่ำงๆ เป็นต้น 
 นอกจำกนี้  หน่วยงำนควรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำ รป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนในปีที่ผ่ำนๆ มำด้วย ซึ่งจะท ำให้หน่วยงำนได้รับทรำบปัญหำ/อุปสรรค
จำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนฯ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
ในหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส่มำกยิ่งขึ้น 
 “กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมำยถึง กำรวิเครำะห์ 
ถึงปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขจำกกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร พร้อมข้อเสนอแนะตำมแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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 “กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใดๆ  
ที่ส่วนรำชกำรได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งอำจเป็นในรูปแบบของแผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน 
 “แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561” 
หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรที่หน่วยงำนจัดท ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข 
ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) และประเด็น 3 ประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
 
 
สำมำรถเรียกดูแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
 
 
ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 10 
 
 1. หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในหลักฐำนดังกล่ำว 
ต้องแสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำนได้ด ำเนินงำนโครงกำรใดไปแล้วจ ำนวนกี่โครงกำร  และต้องจ ำแนกปัญหำ 
อุปสรรค พร้อมแนวทำงแก้ไข เพ่ือน ำมำปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 2. แสดงหลักฐำน โครงกำร/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่  1 ถึงไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 
 3. มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561  
 4. มีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรหน่วยงำนต่อ 
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และ/หรือสำธำรณะชนภำยนอกหน่วยงำน ภำยในเดือนธันวำคม 2560 
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EB 10 (1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
  1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
  1.3 แนวทำงแก้ไขกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำมำปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 2. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยรำยงำนดังกล่ำวจะต้องมีกำรรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
 
Checklist EB 10 (1) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 10 
(1) 

มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
เพ่ือน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
 

 มีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร /
แจ้งเวียน และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หนว่ยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 10 (1) 
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EB 10 (2) มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
หมำยเหตุ เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่  1 ถึงไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ  
  พ.ศ. 2561 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
 1. องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
  1.1 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
  1.2 หลักฐำนเกี่ยวกับกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
หน่วยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และ/หรือสำธำรณะชนภำยนอกหน่วยงำน ภำยในเดือนธันวำคม 
2560 
  1.3 หลักฐำนเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที่ 3 และรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 
Checklist EB 10 (2) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 10 

(2) 
มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 
หมำยเหตุ เป็นโครงกำรที่หน่วยงำน
ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที่ 3  
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 

 มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติแผนฯ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปรำกฏกำรขอ
อนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีหลักฐำนเริ่มต้น ในกำรประกำศเจตจ ำนง
สุจริตในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
หน่วยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และ/ 
หรือสำธำรณะชนภำยนอกหน่วยงำน ภำยในเดือน
ธันวำคม 2560 
 มีหลักฐำนเกี่ยวกับโครงกำร/กิจกรรม 
ที่หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในไตรมำส
ที ่1 ถึงไตรมำสที ่3 และมีกำรรำยงำนผล 
 
 



กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต หน้า 60 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 10 (2) 
 

 
 
EB 11 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน
 อย่ำงไร 
 
ค ำอธิบำย 
  กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ถือเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงกำรริเริ่มเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม 
ในกำรด ำเนินงำน และกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใส 
  กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในที่นี้  หมำยถึง กลุ่มของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งอำจมีกำรจัดตั้งแบบเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ แต่ควรมีลักษณะ
ของกลุ่ม คือ  
  (1) มีคณะกรรรมกำรและสมำชิกของกลุ่ม 
  (2) มีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจนเพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส 
  (3) มีระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
  (4) มีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนที่มีควำมต่อเนื่อง 
   กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หมำยถึง กลุ่มของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งอำจมีกำรจัดตั้งแบบเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ แต่ควรมีลักษณะ
ของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมกำรและสมำชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน เพ่ือรณรงค์ 
หรือส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
   กิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้ มี 
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หมำยถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ได้ด ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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ค ำแนะน ำกำรตอบ EB 11 
 
   1. หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพื่อกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส ต้องไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำสวนรำชกำร คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล เป็นต้น  
   2. หลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงรำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม สมำชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง
กลุ่ม ระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอย่ำงชัดเจน 
   3. กิจกรรมที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส  
ต้องเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่จะต้องปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี  
ควำมโปร่งใส ซึ่งหน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนในรูปแบบของรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
EB 11 (1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสหรือไม่ 
 
เงื่อนไขของหลักฐำน 
   องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
   1. มีกำรก ำหนดสมำชิกกลุ่มอย่ำงชัดเจน 
   2. วัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของหน่วยงำน 
   3. มีกำรก ำหนดระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มที่ชัดเจน 
หมำยเหตุ  กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสดังกล่ำว ให้จัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 
แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำสวนรำชกำร คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล เป็นต้น 
 
Checklist EB 11 (1) 

ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 
EB 11 
(1) 

มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อ
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสหรือไม่ 
 

 มีหลักฐำนกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนที่เป็นทำงกำรเพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำร
ป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน และกำร 
บริหำรงำนที่โปร่งใส ประกอบด้วย 
     - รำยชื่อสมำชิกกลุ่มอย่ำงชัดเจน 
     - วัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
ของหน่วยงำน 
     - ระเบียบ หรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มท่ีชัดเจน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 11 (1) 
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EB 11 (2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรม 
ที่แสดงถึงควำมพยำยำมท่ีจะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

เงื่อนไขของหลักฐำน 
องค์ประกอบของหลักฐำน จะต้องประกอบด้วย 
1. หลักฐำนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี

ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ตำมกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรของกลุ่มตำมข้อ EB11 (1) ทั้งนี้ กำรรวมกลุ่ม 
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสดังกล่ำว จะต้องมีกิจกรรมกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่มี
ควำมต่อเนื่องด้วย (พิจำรณำกำรด ำเนินกิจกรรมกลุ่มในปีที่ผ่ำนมำ) 

2. หลักฐำนสะท้อนควำมริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำ
ควำมโปร่งใส 

Checklist EB 11 (2) 
ข้อ ค ำถำม หลักฐำนประกอบ 

EB 11 
(2) 

กรณีท่ีมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อ 
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ 
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
ให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

 มีหลักฐำนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำม
ที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 มีหลักฐำนสะท้อนควำมริเริ่มของกลุ่ม  
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต  
และพัฒนำควำมโปร่งใส 
 มีหนังสือเสนอผู้บริหำร เพ่ือสั่งกำร และ
ปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำน 
 มีกำรแสดงหลักฐำนช่องทำงท่ีน ำไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 มีเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนประกอบ ที่มีควำม
สอดคล้องกับกำรตอบค ำถำมในข้อ EB 11 (2) 
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ภาคผนวก 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์์  และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางพระราชดําริ  นโยบายรัฐบาล  สภาพปัญหาของพื้นที่  สถานการณ์ของประเทศ  และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ  ฉุกเฉิน  วิกฤติ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  
คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 

(๔) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ   
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
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(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง  และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
(๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารนิเทศและการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 

ให้ทันสมัยและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้   
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง   
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองการพยาบาล 
 (๕) กองตรวจราชการ 
 (๖) กองบริหารการคลัง 
 (๗) กองบริหารการสาธารณสุข 
 (๘) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๐) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
 (๑๑) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 (๑๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๓) สถาบันพระบรมราชชนก 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานห้องสมุด  และ 

งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และ 
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง   

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง   
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง   
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  งานคดีอื่น ๆ  การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ดําเนินการป้องกัน  แก้ไข  และระงับข้อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุข  

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก 
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล  และระบบบริการพยาบาล 
(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล 

ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนดกลไก

และรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  โดยให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์  ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไขปัญหา  และเสนอความเห็นด้านการเงิน  การคลัง   

การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ  

ระบบบริการเฉพาะ  และระบบสนับสนุนบริการ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ระบบบริการเฉพาะ  และระบบ

สนับสนุนบริการ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๔) ส่งเสริม  พัฒนารูปแบบ  และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณ์   
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และ
ภาคเอกชน   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การอุทธรณ์  

การร้องทุกข์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ  รวมทั้งวิจัย

และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๒) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์  

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ  ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
(๘) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับแผนงาน  โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงิน 

การคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ  ยั่งยืน  และเป็นธรรม   
(๒) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็นและคุ้มค่า   

ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ  ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๓) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  กํากับ  ติดตาม  และการดําเนินการตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงินการคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ 
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว  แรงงานต่างด้าว  บุคคลที่มีปัญหาสถานะ

และสิทธิ  และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ   
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ 
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในทุกระดับ  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย  ทั้งระยะก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  และหลังเกิดภัย   

(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ  และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่ เ ก่ียวข้อง   
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  องค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ  
บริการ  และวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ

ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง 
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน 
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ

แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ  ดังนี้ 

(๑) กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ  เช่น  ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  (เช่น  กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา) 

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
(๓) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง  เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา  ตามมาตรา  ๙  (๘)  

และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ตามมาตรา  ๙  (๘) 
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ

ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
(๘) รายงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน  รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน  ที่จัดทําโดยหน่วยงาน

หรือหน่วยงานภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ 
(๖) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เก่ียวข้อง 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงาน 

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
(๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

ตามแผนงานและโครงการที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี 
(๔) ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๕) คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  เช่น  

รายงานประจําปีของหน่วยงาน  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

(๑) แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ  จําแนกตามแผนงาน

และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

ในภาพรวมของหน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  เอกสารหรือประกาศที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน  และผลการประเมิน

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
(๔) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ

รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ของหน่วยงาน   
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานท่ีจัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ  ๑ - ข้อ  ๖  ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น  
ทั้งในรูปแบบหนังสือ  เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  ณ  สถานที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .......................

(ชือ่หน่วยงำน)................................................

วันที ่.............. เดือน ............................... พ.ศ. 2561 (1)



ชอ่งที ่(1)

ชอ่งที ่(2)

ชอ่งที ่(3)

ชอ่งที ่(4)

ชอ่งที ่(5)

ชอ่งที ่(6)

ชอ่งที ่(7)

ชอ่งที ่(8)

ชอ่งที ่(9)

ชอ่งที ่(10)

ระบชุือ่ของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบชุือ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

อธิบายแบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน (แบบ สขร. 1)

ระบวุันที่ เดือน ป ีที่จัดท าสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้

ใหเ้รียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนัน้

ระบเุลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนัน้

ระบชุือ่ของงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบวุงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้ ทั้งหมดถ้าไมม่วีงเงินดังกล่าวใหร้ะบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนัน้
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แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  

และผู้ตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (เจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า .................................................................................................................(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 

ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................
(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

ข้าพเจ้า ................................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า ................................................................................................(เจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า ...................................................................................... .......... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ข้าพเจ้า ...................................................................................... .......... (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ข้าพเจ้า ...................................................................................... .......... (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

 

หมายเหตุ  หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ 
นี้ได้โดยอนุโลม 

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 



แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพำะหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน เท่ำนั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครือ่งมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก ่1. แบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) รอบที ่2 ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำน
ในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบ 
กำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในภำพรวมในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  เพื่อให้หน่วยงำน 
ได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
มำกยิ่งข้ึน ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 

ชื่อหน่วยงำน 
.ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 

1. โปรดใส่เครื่องหมำย ✓ ลงในช่อง ◻ ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ “มี” หรือ “ไม่ม”ี พร้อมระบุรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน
ที่อ้ำงอิง ทั้งนี ้หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบส ำรวจด้วย

2. กรณีหน่วยงำนไมส่ำมำรถตอบค ำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ขอให้หน่วยงำนท ำหนงัสือช้ีแจงโดยละเอียด
พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำรอุทธรณ์ต่อไป
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3. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี ้หำกหน่วยงำนมีภำรกิจตำมกฎหมำย
 จัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด  
 ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวนมำกที่สุด และมีควำมเสี่ยง 
 ที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับภำรกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลัก
 ในกำรตอบค ำถำม ส่วนข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุถึงภำรกิจหลัก ให้ใช้บริบทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ 
4. ติดเคร่ืองหมำยที่หลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมท ำแถบสีเน้นข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
 สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อค ำถำม และให้คะแนนอย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
 

ส่วนที ่1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ                 
. 
                    
. 
(เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลกั เพ่ือใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภำรกิจหลักในกำรตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่ภำรกิจเดียวกัน  
จะไม่พิจำรณำคะแนน) 
 
ดัชนีควำมโปร่งใส 

EB1 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลกั 
 ของหน่วยงำนอย่ำงไร 
 
หมำยเหตุ: 1. พิจำรณำเฉพำะโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในไตรมำสที ่1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ  
  พ.ศ. 2561 
 2. จะต้องเป็นโครงกำร/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมต้ังแต่กำรร่วมแสดง 
  ควำมคิดเห็น ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และร่วมด ำเนินกำร 

1) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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2) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรอืไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

3) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

 
ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

EB2 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลกัอย่ำงไร 

1) มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมคูม่ือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก หรือไม ่
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◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

EB3 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงไร 

1) มีกำรแสดงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรใหผู้้รับบริกำรหรือให้ผู้มี 
 ส่วนไดส้่วนเสียทรำบอยำ่งชัดเจน หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏบิัติหน้ำที่ตำมภำรกจิหลัก หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ดัชนีควำมโปร่งใส 

EB4 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร 

1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบตักิำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร 
 หลังจำกวันที่ไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 
 วันท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ คือ            
. 
 วันท่ีประกำศเผยแพร่ คือ             
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) มีกำรเผยแพร่ข้อมลูอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจำ้ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถ
 ตรวจสอบข้อมลูกำรจัดซื้อจดัจ้ำงของหน่วยงำนได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม ่
 
หมำยเหตุ: 1. ระบบข้อมลูเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพ่ือตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของระบบ
  และข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมินได้ 
 2. เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที ่2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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◻ มี องค์ประกอบ 

 2.1 ช่ือโครงกำร ◻ มี ◻ ไม่ม ี

 2.2 งบประมำณ ◻ มี ◻ ไม่ม ี

 2.3 ผู้ซื้อซอง ◻ มี ◻ ไม่ม ี

 2.4 ผู้ยื่นซอง ◻ มี ◻ ไม่ม ี

 2.5 ผู้ไดร้ับคัดเลือก ◻ มี ◻ ไม่ม ี
 หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

3) มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผูเ้สนองำน เพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
 

EB5 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หนว่ยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
 แต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร 
หมำยเหต:ุ 1. พิจำรณำจำกโครงกำรของหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ  
  พ.ศ. 2561 โดยเรียงตำมล ำดับงบประมำณสูงสุด จ ำนวน 5 โครงกำร 
 2. กรณีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำร ให้แสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำท่ีมี 
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1) โครงกำรที ่1 
 1.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 1.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 1.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 1.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 1.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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2) โครงกำรที ่2 
 2.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 2.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 2.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 2.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 2.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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3) โครงกำรที ่3 
 3.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 3.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 3.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             

. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี

 3.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             

. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี

 3.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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4) โครงกำรที ่4 
 4.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 4.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 4.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 4.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 4.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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5) โครงกำรที ่5 
 5.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 5.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 5.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 5.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
 5.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่

 ◻ มี หลักฐำน คือ             
. 
               
. 

 ◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

EB6 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงไร 
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1) มีกำรวิเครำะหผ์ลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซือ้จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB7 หน่วยงำนของท่ำนมชี่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงไร 
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1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง) 

◻ มี หลักฐำน คือ (1)              
. 
 (2)              
. 
 (3)              
. 
 (4)              
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

3) มีกำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกจิที่เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 



14 
4) มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมรีะบบ
 ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม่ 

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

EB8 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร 

1) มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรยีน หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรอืไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

3) มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่ 
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◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

4) มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรือ่งร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชน
 รับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม ่
 
หมำยเหตุ: รำยงำนสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
 กำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

EB9 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร 
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1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรูภ้ำยในหน่วยงำน เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แก่เจ้ำหน้ำที ่หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
 
 

4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่
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◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

EB10 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร 

1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2560 เพื่อน ำมำปรับแผนปฏบิัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือไม ่

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
หมำยเหตุ: เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที ่3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

 

EB11 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมกีำรรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงไร 
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1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส หรือไม ่
 
หมำยเหตุ: กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนตอ้งไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือ
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส กลุม่ดังกล่ำวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ
 ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งข้ึน หรือไม่ 

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

 

 

ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. และส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 



ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการส่วนภูมิภาค) (Integrity and Transparency Assessment–ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระทรวงสาธารณสุข 

วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

30-31 ตุลาคม 
2560 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัด
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ2562 .ศ. 
(เขตสขุภาพที่ 3 เขตสุขภาพที ่4 และเขตสุขภาพที ่6) 

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน 
ส านักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน 

6-7 
พฤศจิกายน 
2560 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดอบรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ2562 .ศ. 
(เขตสขุภาพที่ 5 เขตสุขภาพที ่11 และเขตสุขภาพที ่12) 

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน 
ส านักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน 

9-10 
พฤศจิกายน 
2560 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดอบรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ2562 .ศ. 
(เขตสขุภาพที่ 7 เขตสุขภาพที ่8 เขตสุขภาพที่ 9 และ 
เขตสุขภาพที ่10) 

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน 
ส านักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน 

13-14 
พฤศจิกายน 
2560 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
จัดอบรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ2562 .ศ. 
(เขตสขุภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที ่2) 

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แห่งละ 2 คน 
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน 
ส านักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน 

ไตรมาสที่ 1 Small Success ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 4 - EB 6 

5 มกราคม 
2562 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์(EBIT) ข้อ EB 4- EB 6 
ซึ่งเป็นคะแนนแบบระดับขั้นของความส าเร็จ ตามแบบฟอร์ม
ที ่ศปท. ก าหนดเท่านั้น เป็น ไฟล์ Excel เรียกดูเอกสารที ่

ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ันท่ี 
ronnachai_g@hotmail.com

ภายในวันท่ี 5 มกราคม 2562 เท่านั้น 
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วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

เว็บไซต ์www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2562 (ระดับจังหวัด ฯ) 

หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่ก าหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอรม์ 
 

9 มกราคม 
2562 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 2 ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง  
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด 
(ตัวช้ีวัดที ่60) 
2) Group Line  : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2) ส านักนโยบายและยุทธศษสตร ์
3) กองตรวจราชการ 
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง 

ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1 - EB 11  

5 เมษายน 
2562 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

2.) ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์(EBIT) ข้อ EB 1- EB 11 
คะแนนร้อยละ ตามแบบฟอร์มที ่ศปท. ก าหนดเท่านั้น  
เป็น ไฟล์ Excel เรียกดูเอกสารทีเ่ว็บไซต ์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2562 (ระดับจังหวัด ฯ) 

2) ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์
เท่านั้นท่ี 
ronnachai_g@hotmail.com 
ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2562 เท่านั้น 
หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่ก าหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอรม์ 

  2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 2 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ  
ส่งแบบรายงาน ตก. 2-ตก. 3  
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ รอบท่ี 2 

2) ส่ง ศปท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ 
pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการ รอบที ่2 
(ส าคัญ)******** 
 

9 เมษายน 
2562 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 2 ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด 
(ตัวช้ีวัดที ่60) 
2) Group Line  : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2) ส านักนโยบายและยุทธศษสตร ์
3) กองตรวจราชการ 
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง 

ไตรมาสที่ 3 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 

5 กรกฎาคม 
2562 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

2) ผู้ตรวจประเมินระดบัเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์(EBIT) ข้อ EB 1- EB 11 
คะแนนร้อยละ ตามแบบฟอร์มที ่ศปท. ก าหนดเท่านั้น  
เป็น ไฟล์ Excel  
 

2) ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์
เท่านั้นท่ี 
ronnachai_g@hotmail.com 
ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น 
หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่ก าหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอรม์ 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

 KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 3 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ  
ส่งแบบรายงาน ตก. 2-ตก. 3  
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ รอบท่ี 2 

2) ส่ง ศปท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ 
pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการ รอบที ่2 
(ส าคัญ)******** 
 

9 กรกฎาคม
2562 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 3 ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด 
(ตัวช้ีวัดที ่60) 
2) Group Line  : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ใ2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2) ส านักนโยบายและยุทธศษสตร ์
3) กองตรวจราชการ 
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 4 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 

24 กันยายน 
2562 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

2) ผู้ตรวจประเมินระดบัเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์(EBIT) ข้อ EB 1- EB 11 
คะแนนร้อยละ ตามแบบฟอร์มที ่ศปท. ก าหนดเท่านั้น  
เป็น ไฟล์ Excel  
 

2) ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์
เท่านั้นท่ี 
ronnachai_g@hotmail.com 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562 เท่าน้ัน 
หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่ก าหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอรม์ 
 

20 กันยายน 
2560 

KPI 60 
ตรวจ
ราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 4 ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง  
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด 
(ตัวช้ีวัดที ่60) 
2) Group Line  : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2) ส านักนโยบายและยุทธศษสตร ์
3) กองตรวจราชการ 
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง 
 

 
 
ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 
1) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช โทร. 0 2590 1330  หรือ 08 1931 5388 
2) นางสาวนิตยา  เหล่าชา โทร. 0 2590 1330  หรือ 08 1075 0258 
3) นายรณชัย  ธูปทอง โทร. 0 2590 1330  หรือ 06 2040 0937 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ. ITA 2560 Integrity and Transparency 
Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ. ส ำนักงำน ป.ป.ช. , 2559. 

โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560., 2560. 
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