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   คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จัดท ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน 
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 3557/2561 ลงวันที่  16 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน 
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ใช้ประเมินควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่  44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) และสถำนะระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ ตลอดจนกำรน ำข้อมูลจำกกำร
ประเมินสถำนะมำร่วมน ำเสนอ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้กับทุกหน่วยงำนเป้ำหมำยใน 
เขตสุขภำพ สำมำรถสะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในภำพรวมที่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือรักษำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีธรรมำภิบำลที่ดีให้ต่อเนื่อง ให้เป็นที่ประจักษ์
และประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคโดยรวม 
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือ ฯ ดังกล่ำว จะเป็น
ประโยชน์และสำมำรถสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้กับผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ 
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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 ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนี้  เริ่มด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 จำกนั้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีกำรขยำย
ขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินมีแนวทำง
ในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี้ จำกควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำท ำให้ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” ถูกยกระดับให้ เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส ำคัญในกำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ทั้งในระดับประเทศและในระดับสำกล อำทิ ในระดับประเทศถูกก ำหนดให้เป็น (1) กลไกกำรขับเคลื่อนและ 
ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และตำมงบประมำณลักษณะบูรณำกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในภำครัฐ (2) กลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมแนวทำงนโยบำยของคณะกรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.) โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรต่อกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) (3) ตัวชี้วัดแนวทำงที่ 2 “กำรป้องกัน
กำรทุจริตเชิงรุก” ตำมแผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมำถึงปัจจุบัน และ (4) กลไกขับเคลื่อนกำรยกระดับธรรมำภิบำลตำมรำยงำนเรื่อง “กำรปฏิรูปมำตรกำร
เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำลในภำครัฐ” โดยคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส่วนระดับสำกล ถูกก ำหนดให้เป็น (1) เครื่องมือในกำรยกดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทย และ (2) เครื่องมือในกำรวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่ 16.5 เรื่อง “กำรลด
กำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้น ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ไปขยำยผลสู่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 76 จังหวัด โดยที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 1 หน่วยประเมินจะรวม
โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไปของจังหวัดนั้นๆ เข้ำด้วยกัน ขยำยผลตำมหลักกำรส ำคัญ 3 ประกำร คือ 
(1) Systematic ควำมเป็นระบบของกระบวนกำร ที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรนั้นเป็นไปได้อย่ำงชัดเจน มีเข็มมุ่ง  
และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (2) Sustainable กำรแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น มุ่งเน้นกำรน ำกระบวนกำร 
ที่วำงไว้อย่ำงเป็นระบบไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั่วถึง เพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืนขององค์กร และ (3) 
Measurable กำรก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้ค ำตอบ กำรควบคุม ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง 
ใช้ศึกษำเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบหลักกำรประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) มำปรับใช้เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนทรำบจุดแข็ง และโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity 

for Improvement  :  OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงำนตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีธรรมำภิบำล และส ำนักงำน ป.ป.ช. พิจำรณำให้รำงวัลให้แก่กระทรวงสำธำรณสุข (ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข) ในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐที่ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ รับมอบรำงวัลเมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2560 (วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล 
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 
 กำรขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ตำมล ำดับดังนี้ 
 1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ก ำหนดกรอบ 
กำรประเมินโดยหน่วยงำนประเมินตนเองตำมแบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency 
Assessment เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินภำยใต้ตัวชี้วัดที่ 21 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 85 
หน่วยงำน จ ำแนกเป็นหน่วยงำนระดับกรม 9 หน่วยงำน และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 76 
หน่วยงำน และในปีนี้เป็นปีแรกที่มีกำรแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภำพ และอบรมพัฒนำศักยภำพ
ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภำพ ตำมแนวทำงที่ผู้ตรวจประเมินภำยนอกก ำหนด 
   2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
ประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA ) และยังได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรระดับสูงในสังกัดกระทรวง - 
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สำธำรณสุข (Performance Agreement : PA) หัวข้อที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร/HR/Finance/พัสดุ/โปร่งใส ตัวชี้วัด
ที่ 27 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เฉพำะหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) และกระทรวงสำธำรณสุข ยังมอบหมำยงำนผู้บริหำร (Chief Integrated Program Officer 
: CIPO) รับผิดชอบกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในแต่ละแผนงำน โครงกำร และก ำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร กำร
ประเมินผล รวมทั้ง Action Plan ที่ชัดเจน จ ำนวน 67 แผนงำน/โครงกำร ซึ่งมี CIPO 6 คือคณะท ำงำนขับเคลื่อน
แผนงำนป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน และยังได้ก ำหนดมำตรกำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข คือ มำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน 
ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
   3) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรประเมิน ITA) ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 
20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ตำมเป้ำหมำยของกระทรวงสำธำรณสุข (ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และ
ระบบสุขภำพยั่งยืน” ประกอบด้วย 16 แผนงำน 48 โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยพัฒนำควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน ด้ำนที่ เกี่ยวข้องคือ ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ (Governance 
Excellence) บรรจุอยู่ในแผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
โครงกำรที่ 40 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส บรรจุอยู่ในประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะที่ 4 
บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่  79 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 85) มุ่งเน้นกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
เฉพำะแบบประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 ของส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA จ ำนวน 396 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (รวมโรงพยำบำลศูนย์  และโรงพยำบำลทั่วไป) ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอน ำร่อง และโรงพยำบำลชุมชนน ำร่อง 
 4) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกัน 
กำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ตำมเป้ำหมำยของ
กระทรวงสำธำรณสุข (ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และระบบสุขภำพยั่งยืน” แผนแม่บทกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 
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ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) มุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment)  
จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำน 
เชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็นกลไกกำรขับเคลื่อน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล  เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 
ตำมหลักธรรมำภิบำล หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA จ ำนวน 1,848 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน 
โดยข้อเท็จจริงแล้วหน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA ในปีนี้ มีจ ำนวน 1,850 หน่วยงำน หำกแต่
โรงพยำบำลภูกำมยำวและโรงพยำบำลภูซำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ เป็นหน่วยงำนที่ตั้งขึ้นใหม่ 
บุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดจะต้องเตรียมควำมพร้อม 
ให้หน่วยงำนเข้ำรับกำรประเมินโดยไม่มีข้อยกเว้น 
 จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มอบหมำยให้ผู้ตรวจประเมิน 
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ระดับเขตสุขภำพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำนตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ได้น ำข้อมูล 
ผลกำรประเมินตนเองด ำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และค ำนึงถึงควำมส ำคัญกับกำร “รักษำ” ระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีธรรมำภิบำลที่ดีให้ต่อเนื่อง 
 ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 นี้ กระทรวงสำธำรณสุข ยังคงขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. 
(ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้น 
กำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บท
กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559-2564) และสอดคล้องกับประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนกำรป้องปรำม (1) ในกลยุทธ์ที่  2 ระบุ ให้หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและ
รับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำรให้ถือเป็นควำมผิ ดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ โดย 
ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจได้รับพิจำรณำ 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ย้ำยออกจำกต ำแหน่ง และต้องเร่งรัด ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ด้วยเหตุดังกล่ำว กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้ก ำหนดไว้ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำน
สำธำรณสุข) ในแผนงำนกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ซึ่งอยู่ในประเด็นกำรตรวจรำชกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ และ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กร
คุณภำพ มุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำก
เอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  (Evidence Base Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล  
เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับ 
กำรประเมิน ITA จ ำนวน 1,850 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ 
โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  มอบหมำยให้ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำน 
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำนตำม
ข้อก ำหนดของแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 3557/2561 
ลงวันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ มีหน้ำที่ในกำร (1) ประเมินสถำนะ
ของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ของ
หน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ (2) น ำข้อมูลจำกกำรประเมินสถำนะมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนให้กับทุกหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ เพ่ือให้กระบวนกำรประเมินเป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ 44 อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในภำพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็น
รูปธรรม และ (3) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดที่  44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ในรอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน ตำมก ำหนดเวลำในปฏิทิน ทั้งนี้  มุ่งหวังให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ได้น ำข้อมูลผลกำรประเมินตนเองด ำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และ
ค ำนึงถึงควำมส ำคัญกับกำร “รักษำ” ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีธรรมำภิบำลที่ดีให้ต่อเนื่อง เพ่ือให้
เป็นที่ประจักษ์และประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคโดยรวม สะท้อนภำพลักษณ์ตำมควำมเป็นจริง และ 
เกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภำพ ประเมินสถำนะของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ 
  1.2.2 เพ่ือน ำข้อมูลจำกกำรประเมินสถำนะมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้กับ 
ทุกหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ ให้สำมำรถสะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ในภำพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
  1.2.3 เพ่ือรักษำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีธรรมำภิบำลที่ดีให้ต่อเนื่อง ให้เป็นที่
ประจักษ์และประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคโดยรวม 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 
  หน่วยงำนเป้ำหมำยในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด 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 
 
1.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
  ขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ครอบคลุมตำมประเด็นดังนี้ 
  1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
   ด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนเป้ำหมำยจ ำนวน 1,850 หน่วยงำน โดยใช้แบบส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ที่จัดท ำขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประยุกต์จำกแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  1.4.2 ขอบเขตด้ำนกำรประเมิน 
   1) ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภำพ ประเมินหน่วยงำนเป้ำหมำยจ ำนวน 1,850 หน่วยงำน ที่ได้ประเมินตนเองโดยกำรตอบค ำถำม
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำร หรือกิจกรรมที่หน่วยงำนเป้ำหมำยด ำเนินกำรจริงและมีหลักฐำน
ประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสตำมแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ ์Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)  
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2) ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด
และระดับเขตสุขภำพ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดที่  44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ในรอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน ตำมก ำหนดเวลำในปฏิทิน ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment 

(EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคที่เข้ำรับ

กำรประเมิน รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ท ำให้ เกิดควำมตระหนักและ 
ให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 

1.6.2 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคที่เข้ำรับ
กำรประเมิน ได้น ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินมำจัดท ำแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมมำปรับปรุงพัฒนำ 
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

1.6.3 ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำ และพึงพอใจต่อกำรบริหำรรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขโดยรวม 
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บทที่ 2 

ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

2.1 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
การประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส 
รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน 
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และ 
ในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดี
ในการปฏิบัติราชการที่มี่คุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมี 
และยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข น ากรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด บูรณาการเข้าด้วยกันและประยุกต์เป็นกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 1) ดัชนีควำมโปร่งใส (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  
  ดัชนีความโปร่งใส ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจัก ษ์ บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2) ดัชนีควำมพรอมรับผิด (Accountability Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม
และทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ 
กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ  และ 
ยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหา 
และได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
  ดัชนีความพรอมรับผิด ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารของหน่วยงาน และบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption Free Index) เป็นดัชนี 
ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้อ่ืน การเรี่ยไร การใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน  
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารของหน่วยงาน  และ 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4) ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรม
เหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม
การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึง 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์  
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จน
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน  
  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิ งประจักษ์  
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) เป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงาน 
ตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน  ด้วยการพัฒนา
กระบวนการอ านวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้อง 
ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้อง 
พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2.2 กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
 สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA 
   (ร้อยละ 90) 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOPH 
ITA  

ดัชนคีวามพร้อมรบัผดิชอบ 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน  

ดัชนีคุณธรรมในการท างาน 
ในหน่วยงาน 

ดัชนคีวามโปร่งใส 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดัชนีวฒันธรรมคณุธรรม 
ในองคก์ร 

 

เครื่องมือ 
ที่ใช ้

EBIT 

การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การจดัซื้อจดัจ้าง 
 

EBIT 

5 ดัชน ี 12 ตัวช้ีวัด 

เจตจ านงสุจรติ 

การจดัการเร่ืองร้องเรียน 

การมีสว่นร่วม 
 

การเปดิเผยข้อมูล 

การด าเนินงานตามภารกิจ 
 

การปฏบิตัิงานตามหน้าที ่
 

การรับสินบน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและ 

การให้บริการ 

EBIT 

EBIT 

EBIT 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2.3 สั ดส่ วนข้ อค ำถำมตำมแบบส ำรวจหลั กฐำน เชิ งประจั กษ์  Evidence–Based Integrity and 
 Transparency Assessment (EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ดัชนี EBIT จ ำนวน (ข้อ) 
ความโปร่งใส (Transparency Index) EB 1 - EB 9 9 
ความพรอมรับผิด (Accountability Index) EB 10 - EB 16 7 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(Corruption Free Index) 

EB 17 1 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) EB 18 - EB 24 7 
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) EB 25 - EB 26 2 

รวม 26 
 
 
2.4 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 
  2.4.1 กำรให้คะแนน 
    (1) ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภาพ ตรวจประเมินหน่วยงานเป้าหมายจ านวน 1,850 หน่วยงาน เป็นไปตามข้อก าหนดของ 
คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    (2) ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภาพ ให้คะแนนตามค าตอบของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน  ที่ค านึงถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบ ที่หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งพร้อมกับแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยก าหนดคะแนนดังนี้ 
 

ข้อก ำหนด คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบมีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 

 
0 

เอกสาร/หลักฐานประกอบมีครบถ้วน และถูกต้องตามข้อก าหนด หรือ 
มีมากกว่าข้อก าหนด แต่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สร้างนวัตกรรม 
การปฏิบัติงาน 

 

100 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

  (3) กรณีหน่วยงาน ไม่สำมำรถตอบค ำถำมข้อใดได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
ข้อจ ากัดด้านต่างๆ ผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ต้องพิจารณา
เหตุผลประกอบของหน่วยงานทีช่ี้แจงในแบบส ารวจ พร้อมพิจารณาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
  (4) กรณีผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับ
จังหวัด และระดับเขตสุขภาพ พบประเด็นปัญหำในกำรตรวจประเมิน ขอให้ด าเนินการประชุมเพ่ือหาข้อยุติ 
และถือมติการประชุมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมิน  
 
  2.4.2 เกณฑ์กำรแปลผล 
   ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คะแนน ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ระดับ 5 80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

ระดับ 4 60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 

ระดับ 3 40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 

ระดับ 2 20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 

ระดับ 1 0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 
 

 
2.5 นิยำมศัพท์ 
  ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3557/2561 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับ
จังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

บทที่ 3 

กำรตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

แนวทำงกำรตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 

ดัชนีควำมโปร่งใส 

เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  รวมถึงข้อมูล 
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงาน
ด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 
ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได ้

ตัวชี้วัดที่ 1 : กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ค ำอธิบำย 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได ้และป้องกันปัญหาทุจริต  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

   การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มี
การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ 
และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรั ฐ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพ่ือเป็นการป้องกัน 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามประกาศฯคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส  โดยหน่วยงาน
จะต้องก าหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตามนัยในมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 และ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท า
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา  
ในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถ 
ในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการ 
ใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจ ากัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้ง
จะต้องมีการจัดท าข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย  ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

   นอกจากนี้ สิ่งส าคัญยิ่งหน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธี การ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
   แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) และตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
   เว็บไซต์ของหน่วยงำน หมายถึง หน้าเว็บไซต์หลักที่หน่วยงานใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน  
   ข้อก ำหนดงบประมำณที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ด าเนินการในทุกหมวดเงินงบประมาณประกอบด้วย 
   งบด ำเนินงำน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   งบลงทุน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    - งบเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    - งบรายงายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
หมำยเหตุ ยกเว้นงบค่าเสื่อม/งบกองทุนต าบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี) ไม่ต้องน ามาส าแดงเป็นเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

EB 1 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ) 

 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 1 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานในรูปแบบรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
และมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
 1) ฐานข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  โดยแสดงงบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจ าแนกเป็น 
รายหมวด และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ  
  - ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต  และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1) ท าการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) หน่วยงานจะต้องมี 5 
องค์ประกอบ คือ 
  2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3) รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาในอันที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยแสดงหลักฐานที่น าไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 4) ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
(ท่ีผ่านมา) 

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ
ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน  
โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 5 องค์ประกอบ คือ 
 2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
 
EB 2 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม 
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 2 
   ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ประกอบด้วย 
   1) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 2) กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ ต้อง
ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ การก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มี
หน้าที่ในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

   3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน ส าหรับงบประมาณ งบด าเนินงาน และงบลงทุน 
    3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน ส าหรับงบประมาณ งบด าเนินงาน และ 
งบลงทุน โดยที่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง 
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับการอนุมัติและ 
ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
    3.2 ค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  
    3.3 บันทึกข้อความผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการหรืออนุมัติให้น าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
    ผู้ตรวจประเมิน ต้องสอบทานระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่
จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน  
  ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ คือ 
(1) ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่า 
จะจัดซื้อจัดจ้าง และพิจารณาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ภายใน 30 วันท าการ หลังจาก 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อค าถาม และวันที่ที่ได้
ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน และต้องมีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ทั้งนี้ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ ที่ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย 
ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน  
    กรณีหน่วยงำนประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงเลยกว่ำระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสถำนกำรณ์ภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้  ผู้ตรวจประเมินผู้ตรวจ
ประเมิน พิจำรณำ เหตุผลในควำมล่ำช้ำของกำรประกำศโดยใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมำย 
   4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน 
    4.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน ที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เป็นไป
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ต้องรายงานผล
การพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการ 
ร้องขอ ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลา 
ที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และ (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
     ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน ตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ มีรายละเอียดครบทั้ง 4 รายการ ด ำเนินกำรรำยงำน
ผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนดในกรอบแนวทำงของหน่วยงำน ด ำเนินกำร
ตรวจสอบจนสิ้นสุดปีงบประมำณ 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

     ผู้ตรวจประเมิน ต้องสอบทานกลับระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือตรวจสอบ
ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน 
   5) การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติ
ว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ 
ในงำนนั้น 
    5.1 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับ
พัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 
    5.2 วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
สั่งการจากผู้บริหาร และน าไปปฏิบัติจริง  
    5.3 กระบวนการ ควบคุม ก ากับ และสอบทาน โดยมีการสั่งการจากผู้บริหารและปฏิบัติจริง
ในหน่วยงาน  
    5.4 ผู้ตรวจประเมินขอดูหลักฐานชุดใบส าคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มี
การน าผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ จ านวน 2 ชุด  
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 2 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1) บันทึกข้อความ ลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มลีักษณะเป็นค าสั่ง/ประกาศ ลงนาม
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
3) กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ  
การก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ภำยใน 30 วัน
ท ำกำร ระบวุันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการอธิบายข้อค าถาม วันที่ที่ได้ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 
  - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ
ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
  - หนังสือจัดสรรงบประมาณ  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้ง 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  - มีค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  
  - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงาน 
  - มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site 
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
  - ผู้ตรวจประเมิน ต้องสอบทำนระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง เพื่อตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้
ประกอบกำรประเมิน 
 3.2 มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
ตำมรอบระยะเวลำที่หน่วยรับตรวจก ำหนดในกรอบแนวทำง 
  - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 
และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
  - รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจก าหนดในกรอบแนวทาง 
  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
  - ผู้ตรวจประเมิน ต้องสอบทำนระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง เพื่อตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้
ประกอบกำรประเมิน 
 3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
  - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึง
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้
เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นค าสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศ 
ฯลฯ และการควบคุม ก ากับ สอบทาน  
(ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที ่และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงนิเล็กน้อยไม่เกิน 
100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) 
  - หนังสือขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  - หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน  
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen  
จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
  - ผู้ตรวจประเมินขอดูหลักฐำนชุดใบส ำคัญกำรเบิกจ่ำย ฯ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่มีกำรน ำผลกำรบังคับใช้ตำมแนวทำงฯ 
จ ำนวน 2 ชุด  
 

 
 
 
EB 3 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 3 
   ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของ
หน่วยงาน (ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ระบุ
ว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  และประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ 
ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐ นั้น) ประกอบด้วย 
 - หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ภาพถ่ายหน้าจอ) จ านวน 2 โครงการ  
  - วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 

  - วงเงินสูงสุด 

 ก ำหนดเงื่อนไขว่ำ 

 1. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
เท่านั้น ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP) ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000 บาท ทุกหน่วยงานอยู่แล้ว  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 2. ไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน  Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน เนื่องจากหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางเท่านั้น 
 ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ส ำหรับรำชกำรส่วนกลำง  
ส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ต้องลงในระบบ e-GP คือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ที่มีวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ ำกว่ำ 5,000 บำท (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ข้อ 2 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงใน
ระบบ ข้อ 2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 2.2.1 กรณีราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า 5,000 บาท) 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จ านวน 2 โครงการ  
1. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท 
ขึ้นไป จ านวน 1 โครงการ 

2. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 
จ านวน 1 โครงการ 
 

 
 
 
EB 4 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 4 
   ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ที่หน่วยงานไดเ้ผยแพร่ ประกอบด้วย 
 1) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบ สขร. 1) ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงถึง 
การเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่
ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย 

 

 



24 
 

คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

   (1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
   (2) วงเงินงบประมาณ 
   (3) ราคากลาง 
   (4) วิธีการซื้อหรือจ้าง 
   (5) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
   (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
   (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
   (8) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 
หมำยเหตุ  
 แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด 
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า สรุปผลการจัดหาพัสดุ 
ในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) ที่ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติ 
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัด  
 รำคำกลำง เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ 
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคา
กลางรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่  
3 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0505.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
 2) ตรวจประเมินแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุกรอบ 
การประเมิน 
 3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และกรอบ
แนวทางดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่
บันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เป็นระบบ 

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ  
และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : กำรมีส่วนร่วม (ตำมภำรกิจหลักที่หน่วยงำนเลือก) 

ค ำอธิบำย 
    ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ  
    ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 5-EB 7 
    ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะความเชื่อมโยงกันในกระบวนการของวงจร
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม EB 5 ถึง EB 7 เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และต้องเป็นภารกิจหลักที่เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตาม
ข้อค าถาม EB 5-EB 7 ประกอบด้วย 
    1. ภารกิจหลักของหน่วยงานที่หน่วยงานคัดเลือกเลือกมา 1 ภารกิจ และแสดงให้เห็นนั้น  
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  
    2. โครงการ/กิจกรรมทีห่น่วยงานด าเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ด าเนินการระหว่างไตรมำสที ่
1 ถึงไตรมำสที ่3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    3. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ต้องเป็นโครงกำร/กิจกรรม
เดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วมจัดท าแผนงาน/
โครงการ และร่วมด าเนินการ 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

    4. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผนงาน/โครงการและ 
การด าเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน ต้องระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม 
ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย 
    5. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผนงาน/โครงการและ 
การด าเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม ได้แก่ รายงานการ
ประชุม/สัมมนา รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
    6. ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 
     6.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึก  
การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน 
     6.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อผู้บริหาร 
 7. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายละเอียดการด าเนินงานไปเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 
 
 
EB 5 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงไร 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานอย่างไร 

1) บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2) โครงการ/กิจกรรม 
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก 
4) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ
การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน 
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
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EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
หรือไม่ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

1) บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2) โครงการ 
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย มำร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำรตำมภำรกิจหลักท่ีเลือก  
4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักท่ีเลือก  
5) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 
และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนหรือไม่ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานหรือไม่ 

1) บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2) โครงการ 
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียที่เข้ำมำร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม ของภำรกิจหลัก
ที่หน่วย เลือกจำกกำรประชุม หรือออกไปด ำเนินกิจกรรมนอกสถำนที่  
4) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ  
และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ 
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
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ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
 6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร

เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 : กำรเปิดเผยข้อมูล 

ค ำอธิบำย 
  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ เป็นไปตาม 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
    หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มำตรำ 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
    หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มำตรำ 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะ 
ในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมม่ันคงของรัฐหรือเป็นควำมลับของทำง
รำชกำรตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ และต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก  
  2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ในให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ... (8) ข้อมูล
ข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด”  
 3) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตามประกาศดังกล่าวมีความส าคัญ จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมและเสริมสร้างความโปร่งใส
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง และสอดคล้องกับบริบท
ตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้ความส าคัญกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน ได้แก่ 
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 ก าหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง 
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 
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 4) ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกความร่วมมือเพ่ื อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership : OGP) ซึ่งมีกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพในการเสนอตัวเข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือ OGP โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนและจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลภาครัฐ ครอบคลุมเรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั้งข้อมูลเชิงรุกและข้อมูลเชิงรับ และกลไกการเสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูล (Access to 
Information) และการเปิดกว้างในการเข้าถึงข้อมูล ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
 
 
EB 8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 8 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน ผู้ตรวจประเมิน
จะต้องพิจำรณำข้อสั่งกำรของหน่วยงำน ซึ่งข้อสั่งกำรจะต้องลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน
เท่ำนั้น 

 2) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยที่กรอบแนวทาง
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

  (2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

  (3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ใน
ลักษณะการรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร 

 3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าค าสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
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หมำยเหตุ 
   ตัวอย่างค าสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน สำมำรถศึกษำได้จำกภำคผนวก และสำมำรถศึกษำได้จำกเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
   http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=138 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 8 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

1) บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต 
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มลีักษณะเป็นค าสั่ง/ประกาศ ลงนามโดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา คือ (1) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่
หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอน 

การด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน และ (3) มีการก าหนด 

กลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร 

4) รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

EB 9 หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 9 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล 
   1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 
   1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
   1.4 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
   1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง 
   1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   1.8 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
   1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 3) แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 6) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
   7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา 
   7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
   7.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดใน
กรอบแนวทาง 
   7.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
 9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 และผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าค าสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

 
ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

1) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1) ถึงข้อ 9) ตาม
ข้างต้น 
2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 
 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงาน 
ต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และ 
เสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง  รวมถึงความกล้าหาญ 
ที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต 
พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดที่ 4 : กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

ค ำอธิบำย 
 หน่วยงานต้องแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่ 
จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ 
ที่ถูกต้องชอบธรรมและเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง 
รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน
ด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
 หน่วยงานจะต้องเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการในปีที่
ผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงาน 
ได้ด าเนินการภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ 
ตลอดจนประเมินกลไกการการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 
 
EB 10 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 10 
 ผู้ตรวจประเมิน  พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ประกอบด้วย 
 1) เนื้อหาที่แสดงถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วย แผนงำน โครงกำร งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 
 2) ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
  3) หลักฐาน Print Screen ดูจากข้อ EB 9  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐำน Print 
Screen จำกข้อ EB 9 มำเป็นหลักฐำนประกอบในข้อนี้ 
 

 
 
 
EB 11 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
(ที่ผ่ำนมำ) 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 11 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ที่ผ่ำนมำ) ประกอบด้วย 
 1) เนื้อหาที่แสดงถึงรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
(ที่ผ่ำนมำ) และการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ผลกำรประเมิน และแนวทำงในกำรแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ 
 2) ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (ที่ผ่ำนมำ) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ 
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

  3) หลักฐาน Print Screen ดูจากข้อ EB 9  
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่
รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ที่ผ่านมา) 

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ที่ผ่ำนมำ) 
2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ที่ผ่ำนมำ) 
3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐำน Print 
Screen จำกข้อ EB 9 มำเป็นหลักฐำนประกอบในข้อนี้ 
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EB 12 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 12 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งต้องมีรายละเอียด 
 1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และการเผยแพร่ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ประกอบด้วย ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
 
 2) ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
  3) หลักฐาน Print Screen ดูจากข้อ EB 9  
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่
การก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1) บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามท่ีระบุ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐำน Print 
Screen จำกข้อ EB 9 มำเป็นหลักฐำนประกอบในข้อนี้ 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 : กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 

ค ำอธิบำย 
 หน่วยงานต้องแสดงถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน 
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EB 13 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ 
กำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 13 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ประกอบด้วย  
 1) ค าสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 2) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานต่ า โดยใช้รูปแบบของค าสั่ง หรือประกาศ โดยท ากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์  และก าหนดให้มีระบบการรายงานหรือการก ากับ 
 
ติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ า และประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ าทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบ
แนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
   2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
   2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ ์
   2.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติ งาน  รายงานผล 
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าต่อผู้บังคับบัญชา 
   2.4 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 3. หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร  
 4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
 

หมำยเหตุ  กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์  
การปฏิบัติงานต่ า (ต่่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวัง) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการ
บริหารส่วนกลาง สำมำรถศึกษำได้จำกภำคผนวก และสำมำรถศึกษำได้จำกเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
 
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=149 
 
 หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังรายใด  
ไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังคงมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวัง ให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ กรณี 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=149
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ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้าง เนื่องจากมีคะแนน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าระดับท่ีก าหนด แล้วแต่ประเภทของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. ข้าราชการ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 
(5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2552 
 2. ลูกจ้างประจ า ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 3. พนักงานราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื ่อง  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2554 
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 
 4. ลูกจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 
 5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
 ทั ้งนี ้ หล ักเกณฑ์และแนวทางการปฏ ิบ ัต ิส าหร ับผู ้ม ีผลส ัมฤทธิ ์การปฏ ิบ ัต ิงานต่ ากว ่า  
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ไม่ใช้บังคับ 
แก่เจ้ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
 2. ข้าราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะท าการ
ประเมิน ไม่ครบ 6 เดือน 
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ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 13 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า 

1) บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) ค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ 
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ตามข้อ 2) องค์ประกอบ 
ตามข้อ 2.1-2.4 คือ (1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
(2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผล 
การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (3) วิธีการ ขัน้ตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าต่อผู้บังคับบัญชา และ (4) มีการก าหนด
กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 
5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
 
EB 14 หน่วยงำนมีกำรรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ 
ในรอบปีงบประมาณ 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 14 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการประกำศผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น
และดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวกัน คือ 
 - มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
 ดังนั้น  
 1. หน่วยงานต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 
76 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็น
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ธรรม และตรวจสอบได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 (6) ที่
ระบุ “ให้ผู้บังคับบัญชำตำมข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำง
แรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  ส ำหรับส่วนรำชกำรที่มีกำร
ก ำหนดระดับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกินกว่ำ 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกำศรำยชื่อผู้มี 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับสูงกว่ำระดับดีขึ้นไป”  
 2) ด าเนินการตามกฎหมายประเด็นการจ้างงาน ตามข้อ EB 13 ข้อ 2.-ข้อ 5. 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 14 หน่วยงานมีการรำยงำน
กำรประเมินผลเกี่ยวกับ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ่ำปีของบุคลำกร 
ในหน่วยงำน และเปิดเผยผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมำกในที่เปิดเผย 
ให้ทรำบ ในรอบปีงบประมำณ 

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) ประกาศรำยงำนกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ่ำปีของบุคลำกรในหน่วยงำน และเปิดเผยผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบในรอบ
ปีงบประมำณ 
3) ภาพถ่ายประกอบ 
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

ค ำอธิบำย 
 เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงถึงเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่น ในการบริหารงาน 
ให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
 
EB 15 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณชน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 15 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน  หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน ซึ่งต้องมี
ประกอบด้วย 
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 1) ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหำที่แสดงถึงควำมมุ่งม่ันในกำร
บริหำรงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของหน่วยงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 2) ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน 

1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ
ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
3) ภาพถ่ายประกอบ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 : กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ค ำอธิบำย 

 หน่วยงานต้องให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชำชน รวมถึงกำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และจะต้องมีกระบวนกำรจัดกำร ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรร้องเรียน 
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงำน ซึ่งถือเป็นระบบที่ส ำคัญในกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียน 
การให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง  รวมถึงจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในปีงบประมาณไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน 
ก็จะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปผลว่าหน่วยไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชน
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

สามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความไม่เป็น
ธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนและส่งต่อมายังหน่วยงาน  
ผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามคู่มือ
ปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และ 
ได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 กำรตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  หรือเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน หมายถึง สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชา ภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน  
 
 
 
EB 16 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 16 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 1) ค าสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
ค าสั่งเดิม หรือการทบทวนค าสั่งเป็นไปแล้วแต่กรณีและบริบทของหน่วยงาน 
 2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมรีายละเอียด  
  1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และ
ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
  2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 
15 วัน  
  4. มีกลไกการก ากับติดตาม จ านวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี 
   4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 
   4.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง
มีการจัดท ารายงานสรุปผลน าเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องน าหลักฐานนี้
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ 
   5. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 16 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงาน 

1) ค าสั่งผู้รับผิดชอบ 
2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมี
รายละเอียด ตามข้อ 2) หรือมากกว่าที่คู่มือ ฯ ก าหนด 
3) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/
ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอ่ืนๆที่หน่วยงานก าหนด 
ตามความเหมาะสม 
4) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 

 5) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน 
ทั้งท่ีเป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่าย
กรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน (ถ้ามี) 
6) หนังสือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ ภายใน 15 วัน  
7) ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ (ถ้ามี) 
8) บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จ านวน 2 รอบการประเมิน  
คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

 
 
 
ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
 
  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืน การเรี่ยไร การใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 : กำรรับสินบน 

ค ำอธิบำย 
 หน่วยงานจะต้องทราบสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น  อันจะน าไปสู่การก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 สินบน (Bride) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่บุคคล
เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
กล่าวคือ 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 - ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถอืเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ  
 - ประโยชน์อื่นใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้ หมายความรวมถึง  
  1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
  2) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
  3) การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
  4) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
  5) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด 
  6) การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามท่ีปรากฏในท้องตลาด 
  7) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือคิดค่าเช่า 
หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  8) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติ 
ทางการค้า 
  9) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า ที่ให้แก่บุคคลอ่ืน 
โดยปกติทางการค้า 
  10) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
  11) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย 
น้อยกว่าที่คิด แก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  12) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย 
หรือบัญชีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า  
  13) การให้รางวัล 
  14) การช าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
  15) การอ่ืนใดซึ่งเป็นการกระท า ที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ หรือ 
ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศก าหนด 
(ที่มำ : ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....) 
 วัตถุประสงค์ในกำรให้สินบน ก็เพ่ือจูงใจให้กระท าการหรือประวิงเวลาการกระท าอันมิชอบ 
ด้วยหน้าที่  
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

EB 17 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 17 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจ 
 2) กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย  
   2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
   2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ทีก่ าหนด 
    - ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานท าการจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น 
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง -
สาธารณสุข พ.ศ. .... 
   2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
   2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 3) การก าหนดกลไกการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็น ระบบและต่อเนื่อง
 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้ 
   4.1 น ามาตรการตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่มีการก าหนด
กลไกการก ากับติดตาม ตามที่หน่วยงานก าหนด ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
   4.2 น ารายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
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ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 17 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับ
สินบน 

1) บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) ค าสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ทีม่ีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม 
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
4) บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ
มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามท่ีหน่วยงานก าหนด  
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือ
ถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น  จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรม 
ของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบั ติตนหรือทัศนคติ  เป็นการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และ
ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือ 
ความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้  รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และกระบวนการของ
หน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและ 
เกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน 
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ตัวชี้วัดที่ 9 : กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 

ค ำอธิบำย 
 หน่วยงานจะต้องส่งเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อ
การทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ด้วยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่ง
วัฒนธรรมเหล่านี้ ต้องเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวม
ไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 นอกจากนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ถือเป็นกลไก 
ที่ส าคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมในการด าเนินงาน และการพัฒนาการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 
  กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส  หมายถึง กลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทีม่ีการจัดตั้งแบบเป็นทางการ โดยมีลักษณะของกลุ่ม ดังนี้  
   (1) มีสมาชิกของกลุ่ม และกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว 
ให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำสวนรำชกำร คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
เป็นต้น 
 
  (2) มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
บริหารงานที่โปร่งใส 
  (3) มีแนวทางการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
  (4) มีกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มทีม่ีความต่อเนื่อง 
   กิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำม
โปร่งใสยิ่งขึ้น หมำยถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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EB 18 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 18 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1) มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น 

   1. กิจกรรมการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม 
จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 
   2. No Gift Policy 
   3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมน าไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็น
หน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมการศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
   4. ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct 
   5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
   6. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
   7. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544 
   8. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ 
และ/หรือมำตรกำรอื่นๆ ตำมที่ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมข้อ EB 20 
   9. นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอ่ืน ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 3) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการด าเนินกิจกรรม วัน เวลา 
สถานที่ทีจ่ัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรม
หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภาพ และรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ไปเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
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ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงาน 

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ดังตัวอย่างที่ก าหนดใน
ข้อ 1) (ข้อย่อย 1.-9.) 
3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ
วิธีการด าเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

5) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการด าเนิน
กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
 
EB 19 หน่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่ำว 
มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
หรือไม่ 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 19 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงาน 
ที่โปร่งใส และกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
 1) มีการก าหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
   2) วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
   3) มีการก าหนดระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
   4) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 
ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว 
จะต้องมีกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องด้วย  
   5) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใส 
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   6) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ากิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการ
บริหารงานที่โปร่งใส และรายงานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงาน
ที่โปร่งใสหรือไม ่และกลุ่ม
ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุง 
การบริหารงานของหน่วยงาน 
ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทำงกำรเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส 
โดยมีรายละเอียด  
 1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
 1.2 วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
 1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
3) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  
ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen  
จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค ำอธิบำย 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตน 
หรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าท่ีเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัด 
อยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ 
ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ เช่น  
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  1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
  2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
  3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ  โดยใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
  4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
  5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท ำให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นอีก 2 กรณี 
คือ 
  8) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
  9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  
 ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการ 
อย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้อง
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
 
 
EB 20 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 20 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
 1) รายงานที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานที่ชัดเจน โดยหน่วยงำนสำมำรถคัดเลือกกระบวนกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง โดย
ใช้วิธีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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   2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ 
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ  
3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
 

 
 
 
EB 21 หน่วยงำนมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก 
หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 21 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบ 
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 

 2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 
 3) การก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผล 
 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงาน และรายงานการก ากับติดตามไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
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ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการ
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 

1) บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการ 
ขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน  
2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 
3) หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2)  
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
5) บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานผล 
การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงาน 

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  
ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 

 
 
 
EB 22 หน่วยงำนมีกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำนในกำร 
ให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่ 

 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 22 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  
แก่เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1) รายงานการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน กรณีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จะต้องน ำเจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลในพื้นที่ควำมรับผิดชอบเข้ำร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนำด้วย 
 3) ภาพถ่าย ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
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 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ากิจกรรมการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม 
หรืออบรม/สัมมนา หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานหรือไม่ 

1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที ่(ตั้งแต่ต้นกระบวนกำรจนถึงสิ้นสุดกระบวนกำร) ปรากฏ 
การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
จะต้องน ำเจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในพื้นที่ 
ควำมรับผิดชอบเข้ำร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนำด้วย 
3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือ
อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  
ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen  
จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ค ำอธิบำย 

 หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย 
กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรม 
การต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยให้เกิดความเข้มแข็ง
จากภายในและเกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตแบบ “ระเบิดจากข้างใน” มีแนวคิดให้คุณธรรม 
น าการพัฒนา ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการ 
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ไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเรี่ยไร การให้และรับของขวัญ  
การส่งเสริมวินัยข้าราชการ การคุ้มครองจริยธรรม แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตหรือด้านผลประโยชน์ 
ทับซ้อน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน โครงการจิตอาสา  ศาสตร์พระราชา จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ชมรมจริยธรรม การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม ฯลฯ เป็นต้น 
 อนึ่ง การจัดท าแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) 
 นอกจากนี้ หน่วยงานต้องก ากับติดตามการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน  
 
หมำยเหตุ สามารถเรียกดู  
 1. แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=86 
 2. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560-2564) 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=77 
 3. แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=144 
 
 
 
EB 23 หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 23 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=77
http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=144
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 2) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการด าเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน อย่างน้อย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   2.1 โครงการ/กิจกรรม 

   2.2 งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ/กิจกรรม 

   2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

   2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
   2.5 ระยะเวลาด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม 

   2.6 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้องต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
 3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่าน
ความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 23 หน่วยงานมีการจัดท า
แผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

1) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่
เกี่ยวข้อง ตามองค์ประกอบในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึงข้อ 2.6 หรือมากกว่า
องค์ประกอบที่กล่าวมา และมีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการด าเนินการ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมในหน่วยงาน 

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen  
จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

EB 24 หน่วยงำนมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ 
แผนที่เกี่ยวข้อง 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 24 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
 1) รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2) รายงานผลการก ากับติดตาม มีเนื้อหาที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมำส คือ ไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 4 
 3)  ผู้บังคับบัญชา จะต้องรับทราบ ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ใน 2 ไตรมำส คือ ไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 4 และสั่งการอนุมัติให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 24 หน่วยงานมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

1) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาต 
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2) รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมำส 
 1.1 ไตรมำสที ่2  
 1.2 ไตรมำสที ่4  
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
 
  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
หรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอ านวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะ
คุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 12 : มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 

ค ำอธิบำย 
  หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการก ากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่เป็นรูปธรรม จะต้องก าหนดก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และประเมินกระบวนการ 
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอ านวยความสะดวก การให้บริการ
ประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียม  
 
 
 
EB 25 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 25 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจ  
 2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มื อหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดประกอบด้วย 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

   2.1 วิธีการตรวจสอบ 
   2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
   2.3 มีการก าหนดกลไกอย่างต่อเนื่อง 
 3)  ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับทราบ ผลการก ากับติดตาม ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสั่งการอนุมัติให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 25 หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ตามคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

1) บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ 
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง 
 2.1 วิธีการตรวจสอบ 
 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 2.3 ก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการก ากับติดตาม และรายงานผล 
การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก 
Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 
 

 
 
 
EB 26 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก หรือกำรให้บริกำรประชำชน 
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ 
 
ค ำแนะน ำในกำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ข้อ EB 26 
 ผู้ตรวจประเมิน พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก หรือ 
การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ประกอบด้วย 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 
ดังนี้ 
   1.1 ประเภทงานบริการ 
   1.2 ขั้นตอน  
   1.3 ระยะเวลาที่ใช้ 
 2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอ านวย
ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ 
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ค ำถำม หลักฐำนที่ต้องมี 
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่
กระบวนการอ านวยความสะดวก 
หรือการให้บริการประชาชน 
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา
ที่ใช้ 

1) คู่มือกระบวนการอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 
มีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอ านวย 
ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 
 1.1 ประเภทงานบริการ 
 1.2 ขั้นตอน  
 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ 
2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี) 
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  
ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen  
จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 

ภำคผนวก 
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คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 

ภำคผนวก 
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แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 
 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพำะหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำล
ทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน เท่ำนั้น 

 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีควำมโปร่งใส (2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (3) ดัชนีควำมปลอดจำก
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
กระทรวงสำธำรณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้น ำหลักกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของส ำนักงำน ป.ป.ช. มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข)  
ในยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 

แบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขประยุกต์จำกแบบส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ของส ำนักงำน ป.ป.ช. (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) ใช้ประเมินตำม 
กรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนีข้ำงต้น จัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับ
เอกสำรหลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำร 
ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน
และสังคมสูงสุด 

------------------------------ 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
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ชื่อหน่วยงำน            

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ         . 

             

             

             

.(เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB 5–EB 7 กรณีที่ภำรกิจหลักในกำรตอบข้อ EB 5–EB 7 ไม่ใช่
ภำรกิจเดียวกัน จะไม่พิจำรณำคะแนน) 
 
 
ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ ดังนี้ 
  มีกำรด ำเนินกำร 
  ไม่มีกำรด ำเนินกำร พร้อมเหตุผลประกอบ 
2. จัดท ำแบบส ำรวจ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบ  รวมถึงเอกสำร/หลักฐำน 
 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
3. กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบค ำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ข้อจ ำกัดด้ำนต่ำงๆ ขอให้
 หน่วยงำนชี้แจงรำยละเอียดในแบบส ำรวจ พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เพ่ือให้ผู้ตรวจ
 ประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภำพพิจำรณำต่อไป 
4. ภำรกิจหลัก หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีภำรกิจ 
 ตำมกฎหมำยจัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่หน่วยงำน 
 ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ มีระยะเวลำในกำร
 ด ำเนินงำน จ ำนวนมำกที่สุด และมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับภำรกิจหลัก ได้แก่ 
 ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลักในกำรตอบค ำถำม ส่วนข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุถึง
 ภำรกิจหลัก ให้ใช้บริบทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ 
5. ติดเครื่องหมำยที่หลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมท ำแถบสีเน้นข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ  ทั้งนี้ เพ่ือให้
 ผู้ตรวจประเมิน ฯ สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อค ำถำม และให้คะแนน 
 อย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
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ดัชนีควำมโปร่งใส 
ตัวชี้วัดที่ 1 : กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
EB 1 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี (ท่ีผ่ำนมำ) 

 มีกำรด ำเนินกำร 
............................................................................................................................. .............................................
..................................................................................... ..................................................................................... 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 2 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำรเพือ่ส่งเสริม 
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 มีกำรด ำเนินกำร 
............................................................................................................................. .............................................
..................................................................................... ..................................................................................... 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
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 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 
 

EB 3 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................
  เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 4 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           
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 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : กำรมีส่วนร่วม (ตำมภำรกิจหลักที่หน่วยงำนเลือก) 
EB 5 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงไร 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
หรือไม่ 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
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  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 
 

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
หรือไม่ 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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ตัวชี้วัดที่ 3 : กำรเปิดเผยข้อมูล 
EB 8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 9 หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.           
2.           

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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ควำมพร้อมรับผิด 
ตัวชี้วัดที่ 4 : กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
EB 10 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.  

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 11 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
(ที่ผ่ำนมำ) 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.             
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 
 



9 
 

 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 12 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.             

2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 : กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
EB 13 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            
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  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 14 หน่วยงำนมีกำรรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ 
ในรอบปีงบประมาณ 

 มีกำรด ำเนินกำร
.......................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
EB 15 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณชน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 : กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
EB 16 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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ควำมปลอดจำกกำรทจุริตในกำรปฏิบัติงำน 
ตัวชี้วัดที่ 8 : กำรรับสินบน 
EB 17 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................... ............... 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 9 : กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
EB 18 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           
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 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 19 หน่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่ำว 
มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
หรือไม่ 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 : กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB 20 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            
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 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 21 หน่วยงำนมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก 
หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................... ............................... 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 22 หน่วยงำนมีกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำนในกำร 
ให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่ 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................... ............................... 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            
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 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
EB 23 หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
...................................................................... ....................................................................................................  

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 24 หน่วยงำนมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ 
แผนที่เกี่ยวข้อง 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            
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 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

 

คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
ตัวชี้วัดที่ 12: มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
EB 25 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 26 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก หรือกำรให้บริกำรประชำชน  
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้  

 มีกำรด ำเนินกำร
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            
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  เอกสำร/หลักฐำนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต 



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   
ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ 
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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 
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(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 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

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 
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(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



KETSARA.THA
Rectangle





KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle



rJ : sn r o drrin { ruda-o n :cvr r?.r 6t 1 E'1 :6u6t g
d ,e , , C I d t
Fa{ [u?vt1{n1:t?,rutlT{i{auasioa'lE1ifuur-t1u[?u [s9tto{14u?u{l1u ?r1.6. bdbo

U
ouro

airraiurarjru{1u'tu:'r$n1:u3il1id?ufla1{ai1fin{1ud6'0n:uvt:?{lGl151:[uGIIJ

nllJyr:u:ltuiruru-o'dorarimar:ror:1{n1: fl.n. bddo rJln:l .t ritauolrflrailrulru
U

roriorlord'ot#fidorarir?ar:ro{:1?Jnr:tflri'rj:cflliJurd1n:x0fl16' uav6'orrirufru{1urr'uJ}J1rr:f,1uU4dU

uSutrrinrnrig (Government Website Standard) rvlo"Lrfuinr:mrunr:fiouasdrurun?llJaun?fl
"lri'rj:vrrruarur:nuirfirdo:rarir:ar:kiavo:nfinrruan6'ordntqun:ufirurflufloouiuriu

UUl

. rirrinr rurJ d'n n: vyr :?{41fi 1:ruar 6r rirrau0 ttu?vr']{ n1: tzu u ttui{oila qioaror:ruv
tU

r.iruriutrpitoruilrurru riryYryrjrurru"Lu:rtnr:uivr:drunarret'rrinrrurJd'qn:vvt:?.i41fi''l:ruqt
- , U ,3q{rlotuu

.. trflrari r u .tr utu #r n-n m s un d {o u a si o a r ol :ru s ai r u ri uts si$ 4.: il il r s { r u rTr u*
IJ

.. r dol auri: umu (Ge nera L l nformation) ri:v n ou rir a rj:vr'fi rn u L{J ulr iilafrs:t"s'
rfi'uofio In:rairryd:urru lirrflur{uir,rr: {o4a{uiur:runrluTadar:auuurt:vd'rqr (Chief

information fficer : Cto) drurorarirfi quoorami ru.rur.Jfrri6:rtnr: wlu{1u Tn:lnr: tuavlutJ:cilrru
o 4, o u ,a ua d I o t !

:rusiruil:vsi'rtJ ririu:o{:'ru{'rur,ranr:ilfl1"6:rtn1T:ruavtduqtosmtlnr:mqriodoar: v}Jlutat

Iu:fr'vni'ililrurarTu:am u^rfir'ouriramumu trj:rcfiddr5nvr:ofinri (emait address)

o.to nflillJla :vrfluu {orkYu fitfiurdorn-uurirutru (Law,Regul.atory, Compliance)
sjvt
[au tLan{fl il'tta{t oila o u 1{1,fi tou

U

o.en n#lnrruf (Knowtedge)rtiu nmar:nrufqunrn"Lugrlulu tnfo Graphic
j o oa d au I aa r s v a 4 , f, - o - A r I -d
a=o:ladnudu u.ytn?lLl ,ia{1u?au t04aadmmrr 1 [0u0rro'rr]rltua.ivr:J1uau?]J L?41 fl1flu tv'tolJ:uLu{u

'lunr:rirriou atriidri o (firfi )rJ 
o.d :rufi0rSltrciyrirulrufirfiu:cio.i(web lin0rqiuvniramulu#rfffluilrulru

uadur4d\rJi,o
a{nqlqu?nu uu']u{1utr1uuon u:0t?uLfln0u dl ilulauLa

v t iu uD v, vtY o ua Y t

o.d 1l 0 { a t 1 ? a 1 :7i a o [': Lu u : v t rfl u fl :? 0 I [n n 1il ?\ : u : 1 lJU fu fu a t 0 { a t 1? a 1 :
vtJivt

1j0.i:1$n1: Ytl.F1. bddo FlllJlJlF}:1 6"r:i1fil:l G( L[4U10]JA?1?41:0UvlFl6UUfl::iln1510il411?a1it0{:'11,fl1:UU

riruunmrrrlfl:1 6( (a) uacilrm:oruriultoi'r,til?u{1un1nii (Government Website Standard Version

to.o) tori{rin.rruYrurad rSnvr:0fi nei (orrinr:uartu)

o.u {l'o:rrm:grunr:r.Jflriotmutowrirumurtrrrnr:fioclo$ailru.iru TfluuarorYrr.,
lA uA v ^ 

Y Y & r v 9

nr:rJnu-nmumfoloBuradunourJfrrifi{1u rull:uuvtrar"Luusiavnlunoutolnr:rJfl^rifitruriul Inrud''orlir
d,,.-t4

rtJu:rJuur.r "fifiorrn:orunr:ilfruG{ruro{uil?u{'ru" L[aua']il1Tn01?fiflaoqjl'otrm:-qrunr:r.Jflrjfimu

cJ0{14U?u.i1U

o.e'/ QllO ...



-b-

o.o,l eifioeirufuil:vtrtu (Service lnformation)do4anr:uinl:nunr:ntuvvY

ro{yil?rr{'ru Tnuuaordunounl:l#u3nr:rit1 rriil:ut 1flunfo:roBururYunouuinr:oarldottu vtulfl

n?i:uu:uuvrrarluuriavrYrruror.lnr:lriuinr:riu1 Toud'olirutJu;rJuul "{fioritaYuil:vtt{u" uas

olulr*'.trriTuanronar: rifio naonouuruv{oir (Dor,vnl.oad ror.nr)ufiodlrluur.,roro':nrurirj:vtrtu
t,

"Lunr:6nsio:rsnr: (frrfi )
u u d. i4 , A v a

ol.a drrrJ:vma"ufi'urj (Public Retationshirtar:ri'rhj nrurjrrntn::xJ [io{tte'{tn-ou

::lfini,tj:vn1flro{uil?u{1u niu rj:vnrniuafrr:mu r.i:vnroo-n6'od'rr6't zuanr:o-n6'od'pri'rl

o.c( tuuu{rulfruinr:"[uir.JuutdrSnvr:ofinri (e-SeMce)rflu:uuu{1urrl}Jn1:na
a

l uri:ulrufio-olirr{Ju:vllrJ{lunoilfirrmoflriu3nr:airuufirtiutqr,i uio Mobile Apptication "lua'nuruv

fr oar:aowr{ (tnteractive) (firfi I

o.oo Lr?{n{afi6nr:rdrtduinr:rirtc,rJi uaqr:voll.rrnrufilvro1o uavfi:vlttrj:vffiu
d o Ja ' d t

n:ufilvlo lofi fi si o rirttsitorililr umu
'& te c \ de v

u. rlunouflltrr,turruiriagario6lE''r:6uuairuriulqdrirrin.:rud#on:sil:et
dx"u

d1o1:ru6!iJuasriutsoin:svr:?{6t101:ruqs'Lfirir rfi unr:rYlfi

b.o (udrvrrrTuladar:auLyrfiraun"r:doa'.lr fivrirfirivr:d'prnr:t5lttpie{rrin.rru

rJa'on:su:x410''r:ruqt rra clSultgi'nivvt:?{4151:ruqt

b.o.o uilrumut{rto.rtioua rireidouaril?41: il;oilutttuvrloilnr:flotr,luuvli
UlJ

vtd\d
floilazu1ur?u LflerlJo{fiil?umu'Lua-rri'odrrinmurja'rrn:vvr:?{a1o'r:ilat rtl:Jiliunladtinlrurj#nn:uvl:?{---ri-'' - I

J rv t r d t1 t t

alolifuat 15ol ttutuxnl:uluLwrrtloilaaoato'r:ilvrl1utiu Mn?J0{14u?u{'tu fl.fi. todbo 0.l1uvl1{1,0{vl'l{tu'Js

tduri rarilf,o:rrn''l: trJ:rgairjdrSnyr:of,nd ict-moph6rheatth.moph.go.thttavdoluxa'oar:6u Tou:vq
J o r r- v a t v t u
{ 0 nl L[14U{ 14U?U{1U ttaU$oila nl:nnFl ofl alou f .i1,9ltQu

U

b. o.te, {tiT ur unr:qu drvr nrlula dar:au tvn L[a u n1:aoar: rir tfi un r:or.4fim-/
t

oururm'Lrfrrirdouaf,urzuarrnilur,Srttoin:ruav/v:'on:vvt:'r{ lLav:r0u14tJ1und}ru3vr:rvrnluTad--i-ar " --ei- -'--' !
i-

a1:autilfi [1'{0n1:04 n1:

Io.o.en n{ lrirar: uu nrluTa d ar:au tv fl tfi o n1 :6'0 n 1 : uoura:rr u"Lfi r{'tarirfi

{iuar^otou (web Master) firkiir8vrd (UsernameuavPassword) rdr{:vuulSvr:{'onr: rirufiunr:
ovr&d\6tl,f,v.i4YYI-lYtilrnotanrral:tuLi! lflm tuu:nnuly0flfl0.r :s1]ttua.ivrtJ'r4:01x1lJ0{fl0il4 {?{?uvtlJ0{lJoil411?ff'l:-- ---d-' --- "-rj U r t, u

- 
j . ,\ 16 14 rd I v u q ru v v Yt

iufiuruurni ri:vmy (ur:raqa) tdri turotyld uavrJ:varuu6'rna-utrJrilr6'rtodo4arjrrar:fu
v v Av- o \ d Y 4 d, q v

b.o.d ri'rrarirfi {iu fi ntou (web Master) fr rarjrfr m :ro a ou Fr?'t:J ttl ufl onun
v , o .{ \ I d 11 d t v

flo{{o{a (riroonurorrTlJTsuu[?a1) rravnrun:ud?un1il:J1n:g'tutiu1trrvrirulrunrnig (Government

Website Standard Version 2.0) tovirrinmuiguradtSnv:of,nai (olrinr::rvr$u) $aun1ilvl5u:lffiru6"f.fi

rtOlatr:ar:10{51{n1: fl.f\. ioddo 9|'l:J:i191:1 6', tl'ln:1 c( UAvflOilA?1?41:0Uvln6UUfl::iln1:flOil4---ci-.- u u

r.jmar:ror:1rln'rrri'ryuo vryrd6'orr"{Jutr.Jnr:rn:v:llJrirurffi'irrirunr:n:vlirnmilfifltfiurrilnolfirtnoi

t\.FI. todbo ourlrniln:-o rdoflovi'uh1ri'r,finnmrm'uv'ruuavaolonrafiovtfinnrrtr#uraruuriill{:1tn1:

b.b n 1 5 o o n Lru u u5 ulq ri ra d': u I r u 6',0 I n"r fi I fi I n 1 5 u6 et { zu a ! u Q il n : aj vr' fi

n?1lJua1nua1u n?Toonuuuts!1{pi"Lri':oliuturqufrootolor.Jn:niuntfin d'lrrrinolfirunoififi

tu'rerilfi1oau,rtnrirlfi'u :rufil Smart Device niu Smart Phone Tabl.et

tE.sn fl15 ...



-5n-

b.m nrtr{rfilriutrcirolrJ:vmru urirumu6'otrirfilfitt':oiduduntrtow:r'ittoi
A - 4 o ; {-.--l-,-..^--.-jovo d \ 6 tyr:o{:ufl1:ttafl{ria y:on1:yn.r'ruyrflilu:fliflo{hJ:rrn:ufi'lri[unr:nLonal:!utiulqoi ttju-{--'- u

pDF Readers/ Viewers uto Open Source 6u1 u{Ju6'u filrarirulrun::u"6'ltfludrua'rqroltillqoi'
4v4&

u50Tu1 LV!0U tLa0{ L0nal:uu6'1 lJ0{14u? u{'lu

b.< nr:uBu1:6'0 n1: r5rtrsi' uilr arrunr:fi nr: u{r:ri'ado4a (Encryption) tfi o

rfiunruilaonriu nju nr:'[d:ri'ar.jrurdr{:vuuo-onr:riultp{tolurirutru (Username/Password)

b.a nr:6'nrfiu:-nurdoila{:1a:yrlrnorfirrnoi {Log Fil.e) nudoriruuor
"lum:s:rrrirunim'irri:unr:n:vlirnrrtfiqmrrnoufirrnoi fl.fi. terdbo unvil:snrnn:vvr:x66r4''a

J 
^ 

J - d d v Y a d 
'dtY 

a

rfiorn:uofrouaya'rnu rSor uahrnruvrnr:rfrufnur{o4at:ro:vrxno:.mltrto:10{ry Lvu:nr: fl.P\. Loddoo 
r.u nr:inurnrrur]aoofiuar:auryrnrurirttoi'urrr'.turutulornnr:qnTolm'

vrxouuvroiurim (Cyber Security) trflrl5-fl6mr:ru:v:rtriry{o'jr6'ruq:n::tvrx6tSnvr:ofinein.n bddd
v u^ t v a d . t 

..^ t.-.^--^^-:
r\:y:ltrJrUrUrr?ln?uq:n::ilil1{ALf;nvr:ofinei (ar-irfi t ) vr.rr. ioddo lLau "tJ1n:nr:fnrcrnmuilTunl

rJaood'ueitaiu15ltqri' (Website Security Standard)" ri:vnrnlnueir#ntrufl'erulqrn::ilvl1{616nvr:ofrnri

(olrinr:trarsu) orfi nr:oqn''fl!:-uio{n?l}Jilaoofi'u (CA) uralld HTTPS (Hypertext Transfer Protocol

SecurehjrufflulFr?1il4ilq:niqn6'ortordoqary"lduravtfiu{oqal{rtJunnru#u:vv'ir{noil1A?tnoito'l

fr"Ldriuusutqoififiuinr:irdo4a nr:ld Software u6o Hardware florniunr:qnqnTourt' (Firewalt)
U!

u.o,r do I a d r r a r : 6'o rtdrf r o B u r u /ri r u : : u r u udo v r fi fi n r r :r 0 n 6'o I ua v fi_- __1i,._ u
I

Fr?1:rrl4lr1uar {onru urav;rJnrnrJ:vnoufidurtdov6'orhiavffinacifrild rarn'irr{Juriolrir:rtzuuuvli
6 il , i v v \ rde i ta Y ,4 ,tA'
lri':vqr"naeirfiurdo4adrrdr;r.Juuutdeido4afioqeyrn triurilv{rififiuuaqa .pdf .xl.s .x[sx .doc .docx

jpg.png .zip .rar flu1alrlci (size)hinr:ufiutv'leiav 4 MB r,mv6'ottririorrion:v:rtricyryG'jrrirunr:n:vlir

Fl?1ilfi o fi uln-unorfi :tmoi n.n. bdbo
9. I

o.,. rlrraunliulu uy{ddorJaeio6t151:rucr.iruriuttsitJolilde utru t#rir rfi unr:rYlfi
uylU4r4oq-.Y----Z^--A

en.o y':uu'tyurulru urlwlu50tt0u14il1unqlJ/rl'.t814:0nfuuvl1{'luv:010'.l14u'lvl

,if,',16
dvit

.i1uu:141:Q Ftnl:t?U tfl fl lJ0{14U? U{1U
oYvtvdrYqaYY'i

6n.b nlidltttrljo{anrrA''l: rl0{tijut0{a!alUu Qnrl0{ttaun:Un?u :Yllttua.ivl:.11

rator6'rror{o4a tirduvr'rordo4atilxali {ufiu.ra*ni il:vtnu (uuarla)tv'lei turotvleiloufirir6'l
r'v -Xn1:uflun0u1.ruou ft{u

en.ter.o 16'r y rir fi ra u o do 4 a d r ? a 
T Tfi il : v a l rio v rjr du tzu u utvl i u u t5 utt ri'

q yu y t i- o d 11 6a Y t d . tY ' 
d v d

Iri'ri'rufirn{lrrufr:nfrnrouglrari!'Lrnfror:curoWUla prruuuuv,lo5ilfl1:1Joittu[11\:tJo:Ja,{'lut?u Lfln
U

$o{uil?u{1ulu:rrnr:uiur:drunarrdtinrrur.ld'on:vvt:?.ia151Trudt fl1ttLtuufr'ruil:vnrnfiuilu

a r u a-n unid'n rs: n : ni ri r ei r u or.4lartrfl o q rU 1 rr il N? m 1td
d u v t v v av,

cn.b.to n:nior.qrgrn ri'rrarirn{:rl1u't }.lou14}rru16''rufirfi{ilfintol (web
'u

Master) drtri'ilf,ud (Username uas Password) rdr{:vuuu3rar:d''nnr: rirtfiunr:rircioiladmar:fiu
U

d\@,ivtYvr'ltuYv!&
riu"ltoilurarroraqjfiqn6'or u,avtl:varuu6'lnailhiflt16'rtolrio4ar.irrar:riu

4{favtvva.vv
en.lcr.en n:ni'LuOlryrm u'ruUrnq}J{lu'l UOlJ14lJ'lU Lt114u'lvlU:valut[0{nAU

tr]u-rrd'rcror{ouarjmar:rfuv,ioudua{1fiq,{a uju trin:rvtorfiur{olri'r..rn''lrna$o{l4rirulru h-iqn6'ol
gl

, \,dv i
a1rliilrruu LTla?Joilafl oufl 1fl

$ lJ lu

d. naln ...



-(q-

d. natnnl:er:?odau rirrYu6omruodr.rsiarda.l

a.o yrirarruriorrirrauor6'rrarirfirJfrrin^rarirvr'{qurarirar:t'onr:tiutqgi (web

Master) odNfiou t, nu uvl'olixruvro rtvrurYuki

d.te ri'rrarjrfi weu Master fi vrirfi n:roaournuufl ufl ooriutolrioilavl n:ru nr:tur
i ' d \ d t t aYo Z' a \ "fiHu[1l'liuuuiulqnro$ailrumu urnuu'irnr:uruuur?a1nr:rruarrnflririr:runr:fiuarorntiultoi

<.en ri'rrarirfi w"n Master firarirfim:rtaoun?1iln:lfirutot:runr:douari't?41:s

fl1ilil1n:flurSuttoirariru{1un1niF (Government Website Standard Version 2.0) clolairu'nlruYgura
a d : d, d . 

o 

- u^e
drdnu:oilna (olnnr:tu1nu) uaurtlily{:u:rttIryrfddo{ai1?41:to{:lufl1: fl.Fl. tcrddo n1xJil1n:.l 6',

vtJ!rto
lJ')9151 G( t[Avtl0:JAfl 1?41:ouvlnfusn:::Jn1:1O{At1?61:fl 0{:lfl n15nT4uflt,

a.a rd'rrarirvr' weo Master firarirfiilfr-fmrrlilTr:u:1flfruffidroirunrin:uli1n?1ilr.I^n

ufiurrYunroufirrnoi vl.n. bdbo odxrnitniprrvl'oflorn-utllri'rfinnrura'uvrutuavaoTonrafiostfio
dr

Fl?'tlJ H u14',1 u !1fl vt't{ :1{n 1:

d a trirarirarrueirra3rnr:rfirnunrufruavvr-nusnt:rivt:o-nnr:uitttci nr:inurUU
"i - , oe t v v A r r A {' d

n?1ilflun{il.aonJYua1:aurvrfi (Cyber Security) "[riuriri'rufirfrodxriotfro{ vr]-{nliHno!:l (Training)

,i4v
n1:uanLlAuuiiuuf:vra'jxr1'rJfr ffi mu (Knowledge Management)

9g

vTlfi trflrailru{1ud1il:cnrna'rfinmuild'on:vvr:r{410'r:ilat n'ot uurmr{n1:tr,ruttflit

{o:rarioaror:ruvairurSltrs{rroruil?u{1u 1\.Ft. bdbo rirraiufiriru{1utu:1$nr:rBur:drufla1{,u
o u tu < r d r1 d t 4 ra €5f t v
alun{1uuaofl:svr:?{ff101:ilqtrurr,rurrl\:uu[?u L{9l10{14u?u{''lu uauoouflun [fluLn:{n:a

il:vnrq ru rlufi il, vlqunlnil YI.FI. tEdbo

.9- .

(urulont nr:dniuu.rfi
ro!! a"or n : v m:'l{f, 181 I fuqt

r?rrarir n q' r n r : fi o druvYnrur rl 1 :41 61 :ruqi,

rJfr uh:T t nr: rtuuUdrr n:vvt:?{6101:ruEtl

Z



' d tv ' d 't 'toruritatrutu:rtnr:uBrar:a'eunartlruuv{o:iln1:ro rr.rur[Y{lto{ar{1u[?u [{91'

air rin.rrurJ a'o fl :sYr :r { a 1 s 1 :[uGX ?,

o'l u d :s n'r n rir rin.r r urJ #or n : u il ?? { Gt 1 s1 : ru G! tt

riat uuryr{n1:$ruuilddauasioaror:cusailuriuttsito{ilrirutru y{.rt. bdbo
U

eitaiur,trjr at rutu:rrnr:uBur:airuna rt drfin t ruil #o n:s?rti {tGt1s1 tilqlt

, d tY t C \ a | 6, v { o w r!
rruuv'loiunltrorr.tuuild{a4aairuriulgriiroruriaermulud{f,o6i1Un{luUaonlsYl:?{6151:ru6!'r,

flaqrl t,'lgts,11

u -4 At
n1 t/r6l6.llr/1 I

itr16il 61.

:ruav 16erndo4a 0naaqrJvto ro nar:uur)

I inlaoretl tan

lri 119il MCA

ry'iufiotornr:lf'do4a ry0q}.ra:!:0{

( ( )

mailqrq r tt,.} ttlrl 1.1 (ra'rvrir)

- i a u d +,
iufr...........rfr0u............................n.Fl............... :ufr...........td0u........1...................vl.r1...............



-b-

o A , I tY I C I t t O U v o U rU
riraBurauuuilaiunr:ramaunirlauaairutiu [{9itJo{14il?u.l1u tud{nodlun,QluUaon:uYl:?{

U

c|151:
u9
u?ta n105u1u

14U?tJ{',rU
rO

1i ur u { 1 u Lu a { n n a r u n { r u r,J a"rr n : v vt : ? { a 1 o'r : il a t t tJ u fr'n-n lirtU
ty

uastr,ruttv{5lJ0il4
t,

il -4 A,
xu/ts10u/lJ

u 1 a,i o v 3
1U rO AUuvtlJ 0U1fl Oil AtU ['i U ttil :

U

14?tJ0 rita u o ri'r {a fi o c dr du r zu a utu :In u"L#:r*10 n ? 1 il ei1 6'ru

A&d
rlJleln ruol4'riln?1ilul?lil ufi u t, u::1i'91

19
:''ruaut0ufiuo:Jat,

d oryo a -o id v 6lv
ra o n tt n''r 0 5u 1 u/Fn u 5: B'l u vl lJ Fl ? 1 lJ n : ufl u [t rl 119'l

) vo t oqv v u ad
vt ttr L0qru utauau nnfi't 114fl na 0{Fl1tJ0fl fl :u?[t14il1v4:J

U
uutY
nu a nuilu?u tLUUlJ 0{a un a u{uel

Link nruuon t#:su l-i n k fi d'x oua3oritntd'lunl: tr,l u Lrni

14:J1Ut14E
e.Yada

?J0 Lau0 Ltuslt 0 n q Luu tvlil Lfl :J

{iu fi ntou nr:trido4a ({:r ulru)
{ J a i Yv ^ .iuY

:u!a{41uil01,014:01,0lJ 0{,.1:ur.l9lt0uvl L0tJ 0u14}J1u11 n- .- -- lJ

ra'': ra rir m u/fi: u rir n a'u r r u
I

,,r0u:Ja:!50{UI
:uUa{a1u:J'0fi oto.lrirufi rlru/ri'rrarirn{lmu

I o { u d? u { r utu #r rTo eir rin l r u rJ a'n n : v vl :x { 4 1 0'l : ru 4 tJ

,{:u r.r9l1,0u n1:u'rtj0}Jatu Lr,l u LtvI;t| u

(Web Master)

d j yo , v &v-
: u q a { a 1 u }r of, o rilir n r : U p loa d I 0 { a il Lfl 51J tl 0 1J14:J 1 U A 1 n

ri'r ra rir m u/ri': ra rir n { l I r u

r o { v il ? u { 1 utu a-l fi'o dr fin I r u il d'o n : s vl :? { a 1 5''t : il q I



วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผานเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) 
ประกอบดวย  
1. ประวัติความเปนมา
2. วิสัยทัศน พันธกิจ
3. โครงสรางหนวยงาน
4. ทําเนียบผูบริหาร
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO)  
6. อํานาจหนาท่ี  
7. ยุทธศาสตร
8. แผนปฏิบตัิราชการ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจายประจําป 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร

10.1 หมายเลขโทรศัพท
10.2 หมายเลขโทรสาร
10.3 แผนท่ีตั้งหนวยงานงาน
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email

address) 

ข้ันตอนการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ
ผานเว็บไซต สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ
เว็บไซตกระทรวง
สาธารณสุข 
เปนไปตามขอ 2.1-2.7 
ตามประกาศสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข  
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพรขอมูล 
ตอสาธารณะผาน 
เว็บไซตของหนวยงาน 
พ.ศ. 2561 สําหรับ 
หนวยงานในราชการ 
บริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข  

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ 
กับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูล 
อยางชัดเจน 

3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสาร
ความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติ
ตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมา และวัน เวลา 
กํากับเพ่ือประโยชนในการนําขอมูล 
ไปใชตอ (ถามี) 



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web 
link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือ
เว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  
 

   

5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการกําหนด ตามมาตรา 9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 

   

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

   

7 คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information)ขอมูลการบริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย
ข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการ
นั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร 
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
 
 
 

   



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations)
ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง
เตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 
ผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 

   

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอร
ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 
 

   
 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต  
แสดงระดับความพึงพอใจ และมี 
ระบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ 
เว็บไซตของหนวยงาน 
 

   

 



วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผานเว็บไซตระดับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) 
ประกอบดวย  
1. ประวัติความเปนมา
2. วิสัยทัศน พันธกิจ
3. โครงสรางหนวยงาน
4. ทําเนียบผูบริหาร
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO)  
6. อํานาจหนาท่ี  
7. ยุทธศาสตร
8. แผนปฏิบตัิราชการ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจายประจําป 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร

10.1 หมายเลขโทรศัพท
10.2 หมายเลขโทรสาร
10.3 แผนท่ีตั้งหนวยงานงาน
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email

address) 

ข้ันตอนการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซตระดับ
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
เปนไปตามขอ 3.1-3.2 
ตามประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง  
แนวทางการเผยแพร 
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซต 
ของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานใน 
ราชการบริหารสวนกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กลุม/ฝายหรือ
คณะทํางาน 
หรือเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต 
ของหนวยงาน 

กลุม/ฝายหรือ
คณะทํางาน 
หรือเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต 
ของหนวยงาน 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ 
กับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูล 
อยางชัดเจน 

3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสาร
ความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูล
สถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมา และ 
วัน เวลา กํากับเพ่ือประโยชนในการนําขอมูล 
ไปใชตอ (ถามี) 



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web 
link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือ
เว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  
 

   

5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการกําหนด ตามมาตรา 9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 

   

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

   

7 คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information)ขอมูลการบริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย
ข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการ
นั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร 
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
 
 
 

   



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations)
ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง
เตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 
ผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 

   

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอร
ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 
 

   
 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 
 

   

 



#a.ttoltldnn:uyr:tr

r,dl E lltt frIs. Ett..4a.a4t..t...a..a........-

nar. /.4. :.4. i...Y......

q, c8 9,

uuiln?,oFt?'13J

dru:ltlnl: gr-dlunlu-1a-E-ar.;-a-uur-o-ua-v-nr.:.d.0.a.r.:--d.r.fin-r.ru-rldnn.:vyr-;:rs-ar.o.r.rolq:r-.h.r..orso-.s

drl
fr..a0 .o-i*r\, ou ph-o-b iu{n* bd ,r}un-.rfl}r. tE.db.-or

d
uEa{---:-r"us-r.uarnnr;-rir.ufru-lrul5-ul[siiei_rulo_-{ru_rl.d'_nn:u:l_rrs_a.t_o_.rr6uq-t

tiuu ila-qn:vyl:?{ar1:ruar

nrrur{Juur

riruqudrvrnluTadar:autvrfluaunr:6oar: finr:fio"Lunr:riur:o-prnr:u5tllslei
o v tu drftrintrur,J6'nnisvr:?.i4151:ilqt runvr5ukrin:uyr:?{a1f,1:6u4rJ tunr:uarauvririo:;atirral:fl0{tg

:'rllfl1: rfiorj:vTufldurirj:vtrtu l#aur:nudrfirdo:ratriasnrn :ror*r ldYuriorafinn6'orn:udrus!tu-
U uaY t -- d I I u d adfl1lJ1l:v:1?JUryfUrlr04a?J1'tA1:10{:1?,n1: il.6. [eddo 1\:u:1tnquflnr':tnruuahtnruvruavT6nr:

u:v1:n1n']5u1utlJo{fl4 fl.fl. bddb ttauillrl:qlutiuLqnnrnio (Government Website Standard)44

y^

fl0y!fl1:fu1

qutirunTuTadar:autvnuavnr:f,0a1: ?ro:'ru{1uzuanr:rirrf,urruriulrp{eirrinruU

d#en:vvt::{a''lo1Tilat:ou b r6ou (qarnil lodbo fir fiurnu lEdbo)'jrfinr:rjrdo4arimar:vY.:"[u
U

;rJrruudonrlil uvrFr't1u nrnn:rvnlfiln u{uttl'riuurSllqeie{rfin{ruila-fln:cyt:?{a161:ruarnndolrrr:r
d t4 . u 4 r j j y Au,

rrn:oruriu'Lrmnrnr:"gruavnX :vreaurirr 1 firfiu:cior firhinrnru"lrjaoonrfror
UX 4 d, y o
vtlu tfrortiu{otauo Lunr:rJirr.llot'nrurnr:rirrfiu{rurilnuiu{olarjrrar:nrnigairu

d \ d d.,

riulsrr frrJ:sSvrBnrvrnruud'ntnrue{nr:il:vrfiunruo::luavnrr:rTrJirtant:n'rrfrurruroryilrulru

nrnrYg (lntegrity and Transparency Assessment - ITA) rriun::"Lri'rarjrulrurirrfru{1urr1}JrLu?ylt{n1:
tY I I d U d t

rfiru uili{oUarioaror:cuvairuriulqpitoIurirarru fl .fi . todbo TnurnilninlJ __ .,_

--v. toLauo
,<d

a{ L:rJuur rfi oTrJ:nm:rl

<t/,/
(ururrar::ni l4:na?a)

{ritnunr:ryri rvraTu1a Earmuruttlac nrllsfl t
_/t-.

(mulonra nr:tJnlurll$
:attldon:;Yt:?{41fi 'l:€uq{

rfrurir n {unr: fi a drufr'zuur n1 :61 61 I 6uq s

tlfr rS6tmnr': uuurJ#n n:svt :xialEllruqt

2



4

w
dru:rtnr:
J
Yl 6-o--ob-od.-c

6at nr:-eissi

uuvtfl$oa?1il

9Yu-
: n :IU n? lilY$-O-ltl-U 9,1 O

(n:vu,tunr:rJ:vfi ur,tanT :rJfr rifi :rtnr:)

uiuu {.drurunr:noV6 atiu/4u6/n{u uavrarjrulrurirll 1u#srTrrdrrinlruildnn:vm:1n610'l:ruat

nalu3ur:mir,{u1n:qnna ,uadqj:snrnrirrinsrurjds}n:v1t:?na1ffl:ruqt, riao nr:dluaiu

q6uo::iluasnrruh]iflalunr:r{rrfrurrutooarjrulrunrnig : rirunrruiliouiufin (n:vu:unr:

r1:v6unanr:rJfrr.T6:rtnr:) aliufi bd ilqunlnlJ t{.r'1. bdbo druru"o afu uuutiuuurrrfau
udr t J-.6,-...--1rn..qn.sqrs-rfirrr^ran 'ava v vJi 4 

i{riusYstotunr:rarilflofr tfiotiluuurmrqnr:rJ:vufiuruanr:rJfrri6lrutoltirulrvtf,uAo{odn?1}r\
t c r € a el--U-S-- ' aY ' 

o u ' 
Y 4

r.Jfrr.ifilruotjrlr6ur.J:vfiyr6nrn dnvr'rilimqd:salnlfrutj?u{1u41}.11:rl nlnu n:?aaouln'luulvl
, i ovr-va v i t d -r a a v r 'lea 

tr ---{--t-^ a v

ro{ud?u{1urfro'[rirJfrffirarirfiodrqrfiurJ:vfrvBnrvt d'uqvriolt'ttilatruariurlvl0non'l:na?o{:f uau

qiiuuinr:ra;orJ:crrru 6lfruurvrrlrJfrri6tunr:rJ:vtfiuzuanr:r.lfrrifr51tn1:to{{fi4'raauqvrd
..r:-e1e---...;-^^,^, s 4 - I e e u - q u v o u 

tUf]dOn:Syl:?tnr:rJflrifrsruairn'jrrirrfltaururaio:cd'ufrnrfluil dtaiuUnaln:[uA{noa'lun{'

a.r61:ilqr (:rrnr:uiur:drunaxLLau:'lsn1:uiu1:d?unalodfirirtinl'ludloqlueiruqfinrn) r$iotfr

rarjaulrufiorJflfarrururi:ounr:d:yrfiu iuii o tlru'ruu bdbor filiud *o ttuuruu Lodbo rttufrutrJ
.s '4 YA a i 6 a e o u

a11.11:on.tturuanrj:un1fi-l ttaurofla1:uuul6frtiultnnolu5v.l:Yl5vlu'ln:unna a.lufl{1u
t u vq !

dfrrr n:vm:xel1o1:ilqt fi nttps:/fh r.moph. go.th raSo uanu QR-Cod e r4r u v1ji d oil

6q rB uuur rfi aLJ:om:ru uav6orJfr tGriotrJ

(urua::raiq ulllfl :1'1il)

{dru:un'n noluitt'l:iliil urn:!nna



il :s nr n;ir#nnurJ#rr n:vvr r?{a151Truqt

Gor nr:eirraiilqruo::lruacnrruTilifla'lunr:rirrfiumuro.:urj:umunrnig : d'runmuniouiufin' 
(n:uu?un1:rJ:vufiunanr:r1frffi:T tnr:)

rirrinrrurJdrrn:vyr:?{a1f,''r:ruar rfludru:T tnr::vriun:ufiL{'.ti:Lnr:il:vtfiunil6::tl--i- -- r

uravnrruTrJiflalun'r:rirtfiulrutoryrirumunrnig (lntegrity and Transparency Assessment : ITA)

rJ:s,frtjrurJ:urJlru r\.Ft. bdbo nr:rj:srfiunruo::uilarnrruhjirlatunr:r.irr"fiurrutorurirulrut

nrnig rflunr:r-J:srfiur0lurnfin:ounqlnr:rJfrl-6:rtnr:torurirulrunrnigtu4nfifi naonou

nr:dirfiua.ranr:r]frti6:rrnr:davfr'oufioq*u-nri*vd6'Lunr:n'rrfiurudfiq*uriudrrjrumutalig
fr'orfiuas6o6orJfrffitrfrfluodrrd drd'tflnruufouiufin rflurafirtun:ounr:r.i:vrfiur drjlra:rrut#

a1[1:ruruaur:nfionun:':oaou'iryrirarruldn'rrfiunr:fiorrrutt'uofiotolurirulru nr:il:vufiu

vrqfin::lnT :r.lfru-firrurarri'ryrirfifiuarxfirnrrurju'u6'rtorlfrriorruodT s16lrJ:vf,vBnrn :u6l
nr:rJ:sufiunra#uqvrdto{d'ru?ro{16'rrarirdduarxdrzuaa'rqvrdnr:rJfrrifilrulu:so'urirll nrutu
yrjruvru lnafiya'nrnrur{nr:fior:rur'[fr4rura6otfrIvrurio{rlflri6rrunuara#:rqvrdnr:rJfrrifilru"Lu

u r r 4 o i r I 9u a 4 9a o t 6)Ya 
"r {

:vrrnnrtl ttiurdurn'u rfro4wolauolm045uu5nr:u5otJ:ut1$u0u1{tLv0:nouasno Liltnn9{aailqils

rionr:fiocroriguavil:vrmorrfi drd'tfinrruvrfouiufin A'r'8';nd u.u nr:rJfrrifilrunrlrarird
du t @ v t 4 o v Y Y A I i q Y ,o uo Y i | 4-
frimQil:valn-Lfiyuren'ruInr:rirdu m:roaourdluul?at0{14u?u{1utl't0L14uflurlvu1Yl0tJ1{tn}l
. A A u , qea - d, s -e.-..- -'.y^ -=^l:UtOil:y{,..,flU

u:sdmirnlv'r0uauna Lurnnzuaailqr[el0fl 1:fl 1lJ0{:5uaury:uu:n'

ufio'lvlnr:rJ:sfiuruanr:ilfrffi:rtnr:$o{!na1n:lu#lrinr;irrinlrurJdrrn:vvl:?na1E'1:ruqa
(:rrnr:r:3yr:d:unarruau:1rfl'rrr:3ur:drunarrdfi;irrinnufr-loqjlud':u4finrn) rirrflutrJdra

nrruriuuiou on6'or rfluhJrruraa-nrnruc{firfiurdor firJ:vf,vrBnrn ufluo::u uastfinrua#uqrdui,.U

nr:fiorornrnig lnuradnrnruryinr:rJ:srfiur.ranr:rJfrrj6:rtnr:riruunl#{rjl6'ur.t-rgtrfirarirfi4

tJ:vffiuzuanr:rJfrrifi:rrnr:ro.:ffLfrrirdurirgtr uavrirri'uGnmunr:r.JfruG:rtnr:tol4"Lfruildlrirptr

hi'u::qrfltailrunrui#ufr'nrj rffuofiq uavirrqrJ:varr{oejxfirJ:vf,vrBnrvltuav-tfinri:sf,vrBzuaaoondol
v u d a4 i o-..-.-tlY -! 3 Q r '61 ,

rYuuahrnruvruavi6nr:r,J:srfiuruanr:rJfruh:rtnr:frrirvunli vtftf, qnarn: Lnil:vvlqdnuoqlutS:u't

uac:crfiuliriu rJfrrifi:rrnr:odrrfirJ:cf,ilEnrv{uastfino.ra#tqvrdrionr:fiotolig 1v1{u16'urirutr

drzuanr:rJ:crfiurranr:rJfrl-o:rrnr:o'rnriT :hJtdrJ:vnounr:fiqr:rurtrril#l 16ouriurdou/riT drV

rirno!uytu rfioraiuaiT tur:lgltolunr:rJfirjfi:rfln1: u1n!nrarn:tqfi0ranr:rJfrrio:rtnT :lu:vdufi

6'0flfrldilnr:rt'suurilYur,Jqtrruros tilaur:nr,Jfrflfi:rtnr:lfrfiil:vf,vrGnrvluastfipril:sf,vrGzuatu:sd'u

durfludnol0ro{yt1d;1rnr: lv1rirrfiunr:nru:vtfluuuavvdntnruqiuurvrlrJfirifinr:rJ:vrfiuzuanr:rJfrrifi
-t

51tn1:10{una1n: LLnauu:v trlvl 9l{u
t

/o. ?rEs5'l{rirUrUfi



-b-

o. y{:y:1rfr!.lr[.6:vrfluud1:1{n1:ilatBau u.n.bddo }J1et:'l ooo (a) tLasnfl n.YL
t e o\ovv "; 

- 
'

'jrdrunr:#flfi{r:rrnr:na16ouar:Yrgooneln:1tn1:n:6i1il4'rilT :nilAti6i1{n1rt#fiil:vf,uBnrruav

rfinrl:s3vrBr{a v!.fi.bddl.e m''lrJ141i{f,orirrinrru n.il. d rti oootoh oo aliufi to< fiulnl leddte
,o v y
(41il:lJlJ1:1tn1:)

b. :yufiEJ!niuyr:?{fl'r:ndvirfr:aan6'rqJ:s'f,rto{d?u:'rtn1: il.fi.tedeno {o uo (d)
U

.j o o evd o oi i q Y Y I o 'J1 r - ra ua q 
'd ' a

fr l rir u u nlfi {fr d'r u r o dl l : : 1 a-rlra q n 0 r r U : s dr vt Ll a r u r : n U fl U m : 1 1 n 1 : 114}r u : u 4 il 0 n 1 fl
ouuc,ioa€44

utastRoilrsdy6rua1u:vnudutfluyrfl0[0tJ0{vr1{:1tn1:00n01fl:''l{n1:91'l:]uaflLnfuflL[au?0n1:

rrT ufiritauntflunflulrlu'i1dru:srfluudri1tn1:y{attouTouar4lau (drraiuqn6'rlr-J:vsir)

en. TUI ?\.fl.todd6d do r.t do t o $aY{o Ied (d)

uasil:unlfiFrruvn:::Jn1:u3yr:yrfinr1u:1tnr: a{iud bd rl:Jn1fiui5 uae< t6ol uurmrlnl:il:umur{a

nr:rJflri6l1uflo{y{fin{1u:1rn1: fl.fl.teddd uasu.dntnils{uavi6nr:rJ:stfiuruanr:rJfru-fillu
Y u 4 o u rs

flo{v{fin{1u:flnT :'Lue'{findrrinmu!a-orn:vm:x4101:6uqt il.fi.leddd do r. nruvrilfroeiru"nlrurJd'rr

n:uyt:?{a151:ruat fi ao obo, .omd/1lsr6.rd a{iufi bo flff'tFttJ bddd (drraiuvlrin{1u:'ltn1:)--'--i-- - r
drYa

d. :sL1JUlJfl:cvl:?{a1[1:ruqt',i1d?Ufl#nd'lun:uvl:?{410'l:ilq?] fl.fi.teddb do tr*

{o t < uasdo bd (d) uavil:snrnnruun::}Jfl1:u3rar:vrrin{1un:svt:?{a1o't:ruqfl Gol raa'nrnruc4'jr

drunr:rJ:yrfiul'mnr:rJfruGlruufioufirriri'rr uavriod'rgqrt'rwtrinlrun:uvl:?da'10't:ruqt vI.fi.tedd6',

cio a nruyfiifron:vu:xa'1fi't:ruqfl ri':utrn fi ao obor.od.o/'t leruG( al{ufi bo ilQufllnil fl.fi.ledd6',

(rirviurrindlun:uvl:? dalo't:ruqt)

o u tu Y' A .. i - i
o.n.vr. eirfnlrulann:syt:?{41f,T:ilqt nilfr snltcrdbo ttJ0au?i o YtlQ19fl1fltJ bdbo

dadua
lJlJrr ruurouollrn ru?vrrnJfrrifinr:d:v rfiunranr:r.lfruG11{n1:{fi,{afr'uqvrdnr:rJfrffilrunirn'jr

rirrflruuruy6o:vd'ufinrnrail eitaiuryrarn:'[u#rrirra'rfinlruila-arn:vvl:?{a101iilqt (:rsnr:uiur:

rirunarruav:1rn1:ui141id?unalrfifieirrinrruosroqjtueiru4finT n) uast#t-oliril:vnrndrfinlru

ildprn:su:xa161:ilqfl riar nr:eiruaiuqruo:::ruavrnullifla'LunT :ri, tfiulrutoturi:ulrunrnio :
4

d'runrruyrfauiufior (n:yl:unr:rJ:srfiur.ranr:ilflrin:1tn't:) udolri'eiru:rtnr:n'arJfru-fifr'lrrsi
- j < - ! e .Fr-.2^.1^r l^-.H-^-.- .+-.^ ^--{

:oun1:u:srrJu ?u11 0 ll.tu'tuu tEdbo filiuvr mo fllJU1ulr bdbo r{Jud',uhjTrrerfi:ruavuduo rr'1il

Ig1:1tfl'l:
' 

I 4 O ' 
d I a qYYt a Yu

- riourSu:o!n1:l:slfru u5o [ur?{[5rJ:oun1:U:vtuu Lta4U:vtuuuavi1:!n1:uiuttJu
oYtui-

nluuaroerna{:?ilnuLnu?rlun'rr3Jo1J14}J1u{1utuavn1:il:uufiuo.ranr:tJfrrifr:rtnr: rirraunsl-:diol
1 a , -Y 9 d t, --6r- --- t----... ^--.-^^.^^.-^,u u

vEouahtruu$nrrle{r tSotollruodrltfl u:tjo:::J [LaYLulllsail rluanurus{1u-a-U.i,

- : u y'j 1 { : o! n 1 :! : c Lfi utri{tJ : v rfi u G n n r il n r.ru fim u fi r t a l {Yu n r : r-l : v ffi u o d r l ri o tfl o l
J A o d q I 4 .----l-- a I Y a ra j 6 \Y

rfiorj:sffiuruadrriouowrulucirlnal 6n L6ouu:ritol:ounr:r.i:sufru'iraoan6o{n=utflluil1uflri'll4uq Li
4 u r J v ' a | 9u r F d | =-..i 

I I q 4 - i Y'
raiohi r"frofirJ:sufrunrni'rriiunr:il:srfiufiruanr:il:srfrusi'rn'irri1tll1uil1u145o:snuXnlqui{- ----- -- - u qJ

tririrj:vrfiu116'lf iunr:r.J:uffiuil:1u urastfrrirrj6nuluuudltfiorJiurJll urilci fialuuanl:ilfrtfi:ltn1:
u!l

r o r riir: n r :rJ : s rfi ulutix m td o urafiit o{ :a! n 1 :rJ : s ufi u
U,

- dr:oun..r:tJ:srfiu rfiooranr:rJ:sLfiut{an1:rJfrrifi:rtn1:to{d1:rtnr:oqi'Lu:v6'u

6'ollfurJ:l'Lfrrirrfiunr:6'nlirrirflutunr:r(nrurrJfurll{rruLod n:nicir:rtn1:ilat6ouarriry
I

fi na nr:r.Jfr tfi :1tn1:tu:sd'u frolrJilrJql (rir n'j rfo ua v uo) dld

ftia a ...



-6n-

do r t#{r-Trn'urirytrdrJ:srfiuruanr:rJfrri6:rrnr:?orcjr:rrnr:tu:s6'rdfr'0r1fi16'iu
nr:fi'nrut]ir.rrJqlmutar 6'oru6'r1#frifunr:il:vrfiuy:rurfiurnirlzunnr:rJ:srfiufliouyrsrriryuql#,iusucgu

9v
tclliunr:flerurr.JiurJynurorTeru"[#ararufiofioir.ru:rut{u{]uya-nq'ru rfrd tunr:r,t'plurr.Jiuthrmuror
tYtlu'inuu ryt14fl Lufl1:rtnr:zu[ulirrlr:ru-[unr:n-zuuriliur.]:lnurorlna riryun rrJryilru'[u:von
oluu{Jufino10?Jo{vrl{:'rtnr:"[#qTorrou rn'0"[rTLunr:il:vfiuzuanr:rJflu-6:rrn'.rrniouirtl uTtfi

o.o irl{'prlirn'r:iu"[unr:fi'mrurr.JiurJ:rnurarrt''rrr uuu{'a?irrir:iutunr:ll'olurI

ilirr.Jlnurol (ronar:ruuufr'ru r)
o.rer "lfil{ttluaqrJnr:rJ:stfiuruanr:rlfirifi:''l?Jn1: airufi en LrerlJnltfi'olur

nr:rJfrrifi:r%n1::luunna lu:oufifiaranr:r.l:urfiuo{1u:squ6'o,iriYr-rr,Jql (sirn.jriauav uo)
lro-nliruzuufi'mrur:ruqnna (lndiMdual Development Pl.an) rfioutJurnr6odoil:sfiuruanr:fi'qriurn?1:rf
- Ay ^, -! 

u

u'nus au::nusfr6'otnr:n'mrur rtasrtrurJ:srfiuzua#lrqvrdtow",u uulrJ:sfiullqnn::lnr:rJfrri6:rtnr:
u6oaru::auv tunr:rirrauorir:Iulunr:vl'ruuriliur-l:rnurorrttu6'rdi'o:ru!nnaTqu6'orrirrauo

9l
46td"joAytu'l14tJ1uLu:vptuout[luflnolotro.ivn.i:1rnr: yraoonrdornltuzuufiouurnr:r_Jfrffr:ltn1::.tu!nna

tl:vnolnr:6'olirrirfiur nurtrufieirrinrrurJa'rra:vyr:?{a1f,1:ruqrritauq (ronal:uuufr'ru Ie)
v
rla ts n r : rJ : v ufi u ru a n r : il fr ri6 : r t n r : ua v n r :fi'ru u r r.J il rJ ql n u r o l r o l dr : 1 r n 1 :n 1 il {0 6)

6lYd X ra
Luil:v u y rr a rhi rilua r u : ou n r:il:v ufi u

y aAy d{o en n:nifr{qnrj:vrfiuufiu'jrn1:il:vrfiuruanr:rJfrrjfi:rrnr:tal{ril6'rLrjryrr
a | ^ J d, u uulJn?1il LtJLUu0::l.laralirrlrrrqFrruuurtozufrn'lfryrr:rtlirhrzuanr:il:cifrurfiortluraa-ngrutd

Ounrulu oa iu ila"{41nfl:"}uzuanr:il:sufiurrav'L#ry'r-Tr6'uria;m:ru:?}.r:1u{.rulauo{fi0'ruroriroirfr'ert!

tfi orJ :v n ol nr rlt uriutun 1:fi a I :ru1
y A yu u v t

tta < ffia{fid'urirytril:vtfruzuanr:rjflr-fr:rrnr:crar{r:rsnr:nartauarfiryorr:rrirfiu
6l u tu t y y _ v | , yt, L, , a oLunl:vl$lultlStttj:wutowrlt{o o rLflv{o b ua? u:1nfl?'tzuuuLrir.irunr:tJ:yrfru[u:v6'ld'urfludv,ro1o

tio{vl'l.i:11,nr:murir#ulunr:r,i's}rutlYlrJtrnuror "Lri:rurruzunnr:r.J:vufrud'lnrimsiala-nn:yu:r.l
i ,- ^ il

arol:ilar m-or-Ja''on:vvr:?{a1o'r:ruatkiiu:rurruurdrorrrirrfiunr:d'sriotrjfi

(o) n:nirir:rtnr:fr'funr:rJ:vifiurj:vasriosaroona'1fl:11,nr: fil#atr"lrfoonU
d

01n:'rtn1: u:.0

(ro) #1l#rir:rtnr:frriurdrir.rnr:fi'puurrjirrl:rnuror6nniornfio lnurirn"r:iu
"[u 

n r :flieluril irri tr m u uo r r{i un {rfi aor rato!-

(*) d'rtri{r :rr n r :frrfuo o n a 1 n :1r n.r:u-.i
d o a y A y- - o

n : 6U n 1 : ri1 tfr u n r : n r r {o < ( le ) rfr o {fll rYu ricy r r rJ : y rfi u zu a n r : rJ fl fio^ :.t rJ fl 1 :
^.--y--- v{, o oi & a y -l-... ..tol{r:rtnr:(riunr:rrir:iuniqfraorud': il:rrin'jrr{'rfutriairunr:il:yrfiu'Lu:so'ldurflufino1o
lJo.ivl1{:ltnr:nrurirfiulunr:n'ruur!iur.Jqrnurol t#rari:ulru:1rJ{1uzunn1:rJ:sffiunr:r-lfrri6:rtnr:
ra u o ri o rJ a-or fl : u yr : ? { a 1 f, r : ru a t rfi o d'rl#dr : r r n r : fr'rfu o o n 0 1 n : 1 r n 1 :

& Xqrg^.s-.-^'- , u' ;;;" 4 uvi{u L14ri''ltrjun't:nt:.tnfl n.vr. irnrunr:a'11fi{r:rtnr:nau5ouatfiryoonxln:.1$n1:
dI t rah ovd,

n : ru Lr a u r : n U fl u:6 : r r n r : [fi fr r_i : v fr uB n r n ua y rfi n rJ : y f, vrB ru a il. fi . te ddle

/an{r.:rJ:ssir...

-



-d-

andr.:rJ:ssi1

-

, ^J 4 6t , tr 6t yy r a yv- nout::J:ounl:U:sLlJu 14i0Lurlrtu5u:oun1:il:urIu -LyfirJ:vufruuau{iunl:il:vufiu
oyjuu

riruunqionnatirufi'utilu?ti'un1:lJouvrtr.,{'lu[[aun1:il:urfiuzuanr:ilfrri6:.rrnr: rirrauorfr'rdi'rr
--a-..--_u- ,X e d t d,il:0fian51uu{tn?'t:Jd115a1o{nluodrlrtJu;rJo::ilttauLu]J.]salri'l#nuruslru

- :uwi1{:o!n1:il:uLfiutrifrrJ:vrfiufrernunmlrimrarirrowi'iunr:r.J:sffiuodrtrioufio.r
J , * 

t u- -
ufrorJ:vtfruzuadrtEotor.rruludrrrrar en 16ouur:flra{:o!n1:rJ:sfiu'iraoonrfrorniurfltalrufiritauort{
raiotri rfiory'rJ:vrfrunro'jr{iun1:il:urfiufizuanr:il:sufiusirn'irrirrfl'rurlruyio:y6'rfirr1nili{
6199t 

^ v Yu qv-o- r4 o J tu I u vL14r,lu:uLlJulta{r{:unl:U:sttjuu:']u utav Lur{rUEnutttuslilrfrorJYlrJ:l uri-lr rffeuurzuan1:ilflfl6:ltfl1:
Yvraor4

lJ O.i ri 5u n 1 :U : u tilulut ? { en 16 ouy a"l r o.i : o u ft 1 :il : u Lfi u
vl

- fiu:aunr:rJ:vufiu tfiozuanr:rJ:urfiurJanl:rJflrifi:rrnliro{an6tl!:cdr oqlu:vn'l
.9 tu r 6l y o A 4 v t .y ,nolrl5ltJll 'Lvr{rtlunr:41:r:utuulJn:uv}:?{fl't:nd'l'irdruan{rlti:sdrflond?u:.11,1.li 

fl.fl. bdene,i
fr. , , i o 6l-ye4 o - ,Lqy y t . flfl0 bo (d) qirnruuq LTzuildrurea'{u::n a'':lfiqn,i'xr.J:vsi'rfililarilr:nrJflf6:rrn1:lfifi|:v?yrBnrn

ouud,io
uautilnil:uam6zua"Lu:v6'uo'urtlufivroloto{vrf irliJrr't: oofl01n:r$n1:flluyfinrnrus{Lray?6nr:nufi
o ltlrl y 4 I

riruuer'lfLunfl u:.11 u'j1a'? u:u Lrr-uu{r:1?,nr:yra riouTnaoUlal
I

{
?{un{,tui1t fl,'tT

' tr o-"t-.-l--e- evvr ^ vu- n0ut:11:0un1:U:vtlJu 14:0Luqtxuiu:oun1:il:urilu 1frlil:vrfruuuavfifitnr:il:yrfru
oy.juu-

rirvturrrlortna{i?}.tli'utfrarri'rnr:roul4tJ'tu{1uuaun1:il:uufruzuanr:!fi^u-Glru riryunrt-rdier
--4----e, 'X e d t d,il:0ueiniluu{frn?1:Jd1r:0fl0{{luodrrrtlu;rJo:TrJL[aururJlyailrTudnrsruvrru

U

- :uil'jt{:o!nr:il:vffiutrflfr,rJ:vufrufinnrunrr:rrimrarirrolf iunr:r.l:vufiuodrrriorflor
.--J--1, a s d q , 'o 

--d--'

tfror.J:vrfruzuadrt5otot.lrulurixtrar m 16ouu:nro{:ounlmj:vufiu'j, aonnr#orrTrrfltarrufiritaunt{
d 14 | A u, r

ratotri rfio{r-l:vrfiunrro'irr'iirn''r:ri:vLfiufiaranr:r..J:vufrumrrn'irri1Lflryil1u146o:vo'ufirr1flu?-{
QYVt^yVutrX(rJ:vrfiuur{l{iunr:l:vrfiuv:ru unv"lrfrritJ6nrcrLrusdrrfior-lirrJqr urih fl'elurzuanr:rJfru-Frru

Yu,aor4
lJ0{zuiu n1:!:u Lilu Luti?{ en t6ouuairo{:otL n1:il:uffi u

Jge- tfr odu:ou n1:il :.u tfi ut o{:au n1:l:u ufi uriu 1 zua n1:il:u ufr uru a nt:ilfr rifi lru
udouoJ

fl0{1!un{1u:11n1:frnutLuut{4fl1:!:vufiuo-rt[u:v6'l'[prufio:rilnsLruurianr:rJ:sffiurTu:o!n.]:rl:urfru

frzurulrilnvuuuLaauto'ir{an'r:!:uffiu Ie nrir finrioriusirn'ir:v6'r.16 tririrufiunl:n'l}rild'nrnruq{uas
ad ,ae^ v q u v?f,n15U:utlJuruanr:!fltl6lrutotvrfn{lu:1rn1: [uarrYqr{1fin{1uila-on:uyt:?{a1[1:ruq?J ?\.Ft. teddd
u v w j yu u u til.tlo oo llfnlru:r%n1:fflq fit{rirduriryrltdil:urfiuzunnr:ilfrrifiuuurdr finrsuuura6uror

I a V^ 3^--._-u, i , 9/ dq yvv u a o d v1 
" "rWt'lan1:u:utilu ls n:{ nom0nuei'tnir:vrr'r6"tfryfln'utirul,'tli1n'11:rrriurauo{fidruro#r6'x

.-4--+- { ^ u ' 14 , e u y q y-..^a1_ _ _- u{, q d - - 
't, 

tvtl\0vIa1:rula{tana1{n0 t! nioufluu0r Luvrilnrlu:1rnt:ririuil:runrulur{niu rilm'runiuyr:1ur,Ja
n'r:ri :y ffi ur,l n nr:rJ fr tG r ru

{
?I U n { 1U n :sVl T? { 6t't fi 1 T6Uq! fl

, J d q , -, e yy r ^ vu- n0u LslJ:oU n1:U:u txJu u:a Lut?{ t:il50! nt:il:v r}tu lfi riil:s rilutuau rifll n']:rJ:s rfr u
oyrui-g

riruupr{onnnsi:ilri'utnu?ri'un''r:}.ro111ru1u{1u[[aun1:l:uLfiuaranr:rJfrrifitru rirraurr6'rdr-fl uio
^^y^_^-.-r-{__,- r d r d,ilan51uu{?,n?1il411:Ar0,i{1U0U1{LrJU:rJO::trtLayLyxt.luaxJd'rJd'nufuvmu

/- :vu'irr:or-r...



-d-

- :su'j1{:oun1:il:sfiu'lv1nir]:crfiufiornunrruriraufirtorliiunr:rJ:sffiuodrlriotfiolU.U
J A o d q r 4 t e o q J o ,Y

rfrarj:srfrurladtSotowru'[uti:rna1 Gn 16ouu:nto{:o!n1:il:vtIu'iraonndoln=utt]1uil1uvtri114un [a
d x r A v, va d | - 3 u 1 g'. d- - ------u5a'lil rnofrU:yriiunln?tr,tiun1:U:vtlrutlr{an1:!:vtilun1n?'tn1tU'tl4tJ''tu14:o:uFtuunlnu?{t,U

lrfrfr.rJ:vrfiuurdr{,ir:nT :rJ:vrfiuyr:ru uavtvln'tJ6nuruusdrudorJiurJl{ rfltt frsuulrJanl:rJfrffilru-"-ri--- -rr--" ' I

tor{iunr:rJ:vrfi ulutix en udauvdlfl o.t:oun1:rl:v ffi u
4arA- til a du : o u n 1 :il : s tfi ut o { : o u n r : il : s tfi ufiu 1 r{ a n 1 : il : s Lfi u r{ a n r :rJ fr fifi I ru

flo{y{fin{1un:uyr:?da10'r:ruarfinvuuur{an1:rJ:s ufiuoellu:vd'llorfio:runs uuur{a n1:!:v tfiu-'- ! $ ,

fru:ounr:rJ:vufiudailuulfrnsruura6uro{r{an1:il:sufiur'ranr:ilfrriolru t nil orrsioriu
d , v dovo a - 

j 9-.--.-q
silrn'jr:vd'ud lfiriltrfrun1:et.lilU:unlflnruun::]Jn1:u5u1:llrJnlrun:vvt:?da1E1:6u41J LSod 14€intnruvl

t e I a ,aG J A t Y I I Y
'jrrirunr:il:s6ue{anr:ilfrfifilrurfiorfiuriT dx uavriofrrgrgr{xvrrinl'run:uvt:?{4101:ruqt v'l.fi. bddc,

do a vrrinrlufl:syr:?.:a111:ruqui'?lil41n dr{rirn-urirprtdrl:vrfiur.ranr:rJfrrifilruud:finsruuLaa.u

?ro{rian'r:il:urfiurranl:rJfru-fisru b nfronsiafiusirn'jr:vd'ud lfrfio'ir8u4rrfr'rgrgri'rs Inulfr
Ya u u o d u I I I ti 

' v v Y 6, Y a Y!'

riullnutJrutltiln?''tillfiuLauafi'?uUldru:rtnr:rt0 L! r\S0tJnuLta{ LUYlun{1un:uvl:?{410'l:ruAtiluu'd-"---E- .' q t,
oea-l,to

il:1un1u"[urtniuriurlludiuu:runr:rJ:v ufi uo.ra nT :rJfr ffi tru

rfi d d's usi u-e' drfl r ti'rlrl rai o o u n'i r o v fi rJ : s n r a til a' u u rurJ a l rfl u o ei r l 6 u

!:snrn ru iud \/ yrqunlnil y'r.Fl.todbo

0
(uruuor*gr ltnriT :lqtl)
il#nn:sil:ald1E'l:alqs



tOf'l61lttUUYl1U o

n'ratirt
o Oo u to , UA

uuudT {ulunr:r{nrurdiutJqlnurol nirfr ..............

n:d{T :T tnr:fi aranr:rJfr rih:rtnr:1u:cdudoldiurJp (drn'ir{os a c uo)

Av v

uvu r d
dtfin/aattu/qu6/fi4u/no{ .................. ............1tr iuu:ruirnata

n1:il:sduilanr:rJfrti6:"wn"r:1u:co'ufiortJiurJl (sl'rn'iriouac uo) :ounlid:urfiud ...............
{, ,u d <vd g
nlusiiufr .. n{iu14 ............'i....: uu

u e ovo J q o tu r a r -a- g-tl-r 
---.----t-^..--o-.-4{rvrr{rtolfir{rn"ulunr:r(flurrJiurJryrutoflu:ounr:rJ:crfiutYntrJ :ounr:il:ufiufr

iftusiiud fuiud 1oru1d6'nil'r:luaurduo

torn'rfiulunr:r(suurilYurJllnuro.rl{udr :roas t6unn''lu tonal:uuu

drud u : nr:atdaiuvr:runr:dorirrirrtulunr:frruutjiurj?.rnurat

vo u o a 3 tr

{rftniufrgttviiofrultJ

eu u a !, v

4U{nUUfUtltUnU

a$ia

eu o u 1 t q ,a &, 1
4U{nUUgut',] t14U0fl U [UOntUTU{

adio ....................................:.....

(.....................................r...................)
uA
?uvl ............



ron61:[uufr'1u te

BUUd?d n1:d:s fi uruanr:dfr ri6:1tfl 'lt

,jsvora
daufi o, : daqatot{iunr:rj:sdiu

:aunr:rJ:stfiu [:aud o o Qd1nil .......... fil *r fiutnu

E:aud u o Luleluu .......... fu *o ffuutuu..........
Ag-ra3a{iunr:d:ctiiu (ur u/urvur{a't?)-- -- -- - - -..

aflrrnarir------ --.....rj:sr,nnsirumrir -------.:s6'ueiruild{---..------

drfi'pr.

iia{r.l:vrfiu (urEr/ur.i/u.nar:)-

oflrurarir----..- -.....-------.-rj:smveirurad{----.......----------...:cdulirurariq..
;

drufi u : nr:aTdatanr:d:sffiu

atrA
o,{ nu :sn au fl1 :u:E tSJu nsuuu (n) rlrmrin (t) t?ilnuuuu (n) x (r)

i, ) u I
O{nU:YnoUYl o : ilflffuflYl6lJ0{.i1u eloVo

., J -o{rirj ru noufi tE : vrn 6 n:ril n'lrlfi dfirl{n1:(asr::nuv) moVo

. , A ,u a
ornrj:cnoudu f (orI)

:?lr oooo/o

:s6'uilanr:rJ:sfiu

EI 6rriu E 6urn tr 6 EI natd E do.rrJiurJl':

, j u rah
deufi sr : uurur{quurnr:d0rih:rtnr::ruqnna

a?1ilf /frnw/dil::nus
U

4v uvv q
?rna{ Lo:un1:v{slu1

26n1:il0tu'l
, AY

t?{t?a1il9ro{n1:
v

n1:ilflu1



,iv.a
d2ufi d : m55uvr:1uilAn1lu:stuu

firi.rfrufrumnafioduhj ,JU

E niudr tr rYu zua n r:rJ :s tttu

EIfinrttriusir{ 6'{ii

{rft dfutftym n,rfi aduhJdn#urdo (firil :

E rfi udr u rYu zua nr:il :v tfi u

Efinmutfiusir.l tY-{d

,iT Cuol

uuualJnr:d:vriuruanr:rJfr rlh:rtnr: rJ:vnaud:u

drufi o douamr{iunr:rj:vrfiu tfio:vr1:ruavt6uooirl 1 drfiur{o'rdud'l{iunr:rJ:c,tfiu

airuii r, urirun.'tirjrrli, 1{rfion:onrirnvuuunr:il:cduluarritl:vnaudruruaa'lqvrdtollru alritj:vnotdunqGn::unr:Ufrilh:rtnr:

uarrirrarinlowr'laa.rordr1:vnou luuuualJeirud u duill{eit,tiurirulunvuuuaanr:rJfrfh:rtnr::rudrtl

- duiunvuuuu.r,{lrrnurd.,rnrafluqvrdtollrulfrriurornuuurJ:vtilaraduqvrdtro.:lru loulfirruuviruuuuaflariud ,
- druiunguuual6U:vnauriruvrqfin::lnr:rJfrtih:rtnr:'lfirjurornuutrJ:vti]uar::Buv toubiuuuvirduuualJou"ti

ai:ld * uarufimurnr:il6dh:rtnr::ru\hna {rJ:vrfiuuav{iunr:il:v6uirufiio"ovtiuatuvYolurnanr:rJfrrifi:rtnr:
eirud < nr:iur:ruilanr:rj:gtfiu {iunr:thvriualurliuvl:ttnanr:rj:gtfiu
;; ; or.rufir.*ir-,uXlrirU*,.r,riofrt , {rftn'urirgtrnafiadul,Jna'un:alaranr:rJ:c6u uatufioturHanr:ilfrti6:rtnr: uacbinlutliu

r{r.jr "{rft6'ufrgn..,',rdudul1J"td",r,riu{tl:vriuorru{o u (a) r,rursrft firufrd':u:rtnr:tJ:vo'r6'lrar"n{rjrn'urirgtrtol{Yunr:rJ:vfiu



qqqoT
q

T
G

 T
G

 iG
 

trG
 T

G
D

D
D

D
D

--'(-C
--

=
eeee

F
F

F
F

F

oCeF(-
rp- .G-;r
d6e)
roe-6;r= J,))cl<-c(od= e\
;DreFC

A
aroc-tc
l<6r

o7

?.Pdlr!
?.)E

? 
E

 
=

'
z s"^ 

!- -6
td\u6

16 
=

16!6rG

6rsdC
I

aE

Geet!T=ItG

il(E

llo.8xG

C
,

e=F
P

lo-

-o
ll 

o:o
tov(3

{.eG
'

eeo.8e"=d6€F=ttGoo6FfPe!6eettGxrF
?

le-[F= C.7q(ae
Y

rrFL.4r(GG
l;3IFt(=
l)rI 

lr.
t?I 

lr.
l-lcl=lalrtIGl=I 

!-J

l=lrGla,
l-lrPIGlelc!
I 

lr!
t=lalrtIG1.,
IGIE

Fa;ttv
G

ec!IP

d-eFCEc-(s,EItlrcebFa,i(s

Uv6.s6

=qGB6
ic!
}[rrE

6
.9

6
U

t,

o.86vu

=-Io7@tY
U

Ot6-
-edG(GB?="-tr.
(-ICc@

(-(-T
Go7C
-

=17-=D(-=I(Aei
lr!
?a=

,

rfi

"$Ct=
t

lp,Etz
a rE

a@
A

P

4c't,G(!(-tGz-=q-=D-xx(4t,I,!
?lf!cC-pillPr3@

A
F

;rCo7o7(aP
t(lrfLo

)EGBF(AJ)i,
lr!
?7t



G(E
p

=
t

rt(aF
!: {q
?ift
F

?
C

E
C

L
F(r,J

E
E

=
 'E

 :-,:E
i.E

'=

E
IsE

€E
E

E
€E

t=

oa, 
7

>
zl

=
IG

e!-

aED
a6

F
 4ta -

id F
,i"*

t'rt)7
!E

gi:
tZ=

t=
 .5

->
16E

;E.a9)td
E

E
.8, E
E

!=
"9 -=
;=

 i3
rt -6
l4=
d3E

lE
,E

 ti
=

 
rca

,=
E

tl9

(E
^

vPF
x

lF
 

C
,

E
,

--(E
,ivG

IG

d,$5.o$

\d6
rd6

rd6
\,6

rd6
o6

o6
v

soo6IP

rec"CeoI-.TD6e== 3))coo6;,
,i-4er6=e))c;r(-tP

t
IA));rGeIcp(=))
?-C4))G= .i-4= lSr$ec!p=))c(G
?

G==tiG

dC
.

IF

l=
 

rE
,B

E
lF

 
ttr

tt;,GIFIFeE

rE5)tFIFtieG

l(rr:F6-
-e.tGGB-e'
-Gd

T
6

-(tCG(lr"?.8,

,=1F(-@= c-= .:-tC
!

1pe-c!GelG
+

fic-G6

eU
r

7@F@l6cG
"

ec-crc-S
r

-rfi S
oS

 oF
ri)tq\,

eIFET(-C
-

.FC
-

c\,

,6.P(G
1

1F;rr?tt,pc)Ga4c5)t(-= d))tGIFvreE
n

u

)):
:

G
:

lro 
:

rr. 
e

dg
IC

-
=

(c
\deE

u
CcJ 

-g
!t7@ue

ee55a7qG
G

::

j'o flJe6

tr6
A

F7@tf.

FleItlr!
?t!cPG

'
l/o

(-(-lE,7--=6Dr=F1Aei
t!7r3a= l6"S-Fat

)a,Et4r3'G
I

ap

C
!

-(G-=q(*=D-FF14)ltr?IF-C-peu!
lB

aro
'ft























62 
 

คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ. ITA 2562 Integrity and Transparency 
 Assessment คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
 ของหน่วยงำนภำครัฐ. ส ำนักงำน ป.ป.ช. , 2561. 
 
โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ. คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561., 2561. 

บรรณำนุกรม 



www.stopcorruption.moph.go.th



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 17 ธันวาคม 2561 
หัวข้อ คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 

และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
คูม่ือผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

(หัวหน้า) 
วันท่ี  17  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันท่ี  17  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

วันที่  17  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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ค าอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 




