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MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 62 

คู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใช้เป็นมาตรฐานในการ
จัดท าเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ในตัวชี้วัดที่ 44 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการตอบ
แบบส ารวจหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ 
ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่าง
แท้จริง และทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
17 ตุลาคม 2561 
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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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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 
 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มอบหมำยให้ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำน 
ตำมข้อก 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 โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ได้น ำข้อมูลผลกำรประเมิน
ตนเองด ำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และค ำนึงถึงควำมส ำคัญกับกำร “รักษำ” ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐอย่ำงมีธรรมำภิบำลที่ดีให้ต่อเนื่องเช่นกัน เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์และประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่น
ศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขโดยรวม สะท้อนภำพลักษณ์ตำม 
ควำมเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป้ำหมำย
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
  1.2.2 เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน
เป้ำหมำยสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีประสิทธิภำพประสิทธิผล 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอในกำรำจัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ทั้งในระดับนโยบำยและในระดับปฏิบัติกำร 
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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) หน่วยงำนเป้ำหมำยจ ำนวน 1,850 หน่วยงำน ประเมินตนเองโดยกำรตอบค ำถำมต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำร หรือกิจกรรมที่หน่วยงำนเป้ำหมำยด ำเนินกำรจริงและมีหลักฐำน
ประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสตำมแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) และจัดเก็บข้อมูล
เอกสำร/หลักฐำนตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT)  
   2) ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภำพ ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำนตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนด ทุกไตรมำส ตำมปฏิทิน
ก ำหนด 
 
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
  แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
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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 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2.1 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

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 ประยุกต์กรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยน ากรอบการประเมินมาปรับใช้ในการประเมิน
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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 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงาน 
ที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้  
  ดัชนีความโปร่งใส ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2) ดัชนีความพรอมรับผิด (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) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (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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กระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์  
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จน
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน  
  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (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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2.2 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA 
(ร้อยละ 90) 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนคีวามพร้อมรบัผดิชอบ 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน  

ดัชนีคุณธรรมในการท างาน 
ในหน่วยงาน 

ดัชนคีวามโปร่งใส 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครื่องมือ 
ที่ใช ้

EBIT 

MOPH 
ITA  

ดัชนีวฒันธรรมคณุธรรม 
ในองคก์ร 

 

การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

EBIT 

เจตจ านงสุจรติ 

การจดัการเร่ืองร้องเรียน 

การจดัซื้อจดัจ้าง 
 

การมีสว่นร่วม 
 

การเปดิเผยข้อมูล 
การเปดิเผยข้อมูล 

 
 การด าเนินงานตามภารกิจ 
 

การปฏบิตัิงานตามหน้าที ่
 

การรับสินบน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและ 

การให้บริการ 

EBIT 

EBIT 

EBIT 
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2.3 สั ดส่ วนข้ อค าถามตามแบบส ารวจหลั กฐาน เชิ งประจั กษ์  Evidence–Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ดัชนี EBIT จ านวน (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 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
  2.4.1 การให้คะแนน 
    การให้คะแนนตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของ
หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ที่หน่วยงานเป้าหมายส่งมาพร้อมกับแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนน
ดังนี้ 

ข้อก าหนด คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบมีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 

 
0 

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

 

100 
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2.4.2 เกณฑ์การแปลผล 
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 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

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
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บทที่ 3 

แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมิน
เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) 
ดัชนีควำมโปร่งใส (2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (4) ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข ได้น ำหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ปรำกฎในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) 
ยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่ 44 
ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  

แบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขประยุกต์จำกแบบส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ใช้ประเมินตำมกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนีข้ำงต้น จัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบ
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้  พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 
1 หน่วยงำน 
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วิธีการตอบแบบส ารวจ 
 

1. หน่วยงำนกรอกชื่อหน่วยงำนในช่องว่ำงที่ก ำหนด 
 ชื่อหน่วยงาน            
 
2. หน่วยงำนกรอกภำรกิจหลักของหน่วยงำน เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก จำกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 
 ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ         . 
             
             
             
 
 ภารกิจหลัก หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีภำรกิจ 
ตำมกฎหมำยจัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่หน่วยงำน 
ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดประเด็นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยข้อค าถามที่เกี่ยวกับ
ภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบค าถาม ส่วนข้อค าถาม
ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ 
 
 เงื่อนไข  เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก เพ่ือใช้ตอบข้อ EB 5–EB 7 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB 5–
EB 7 ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน 
 
ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ ดังนี้ 
  มีกำรด ำเนินกำร 
  ไม่มีกำรด ำเนินกำร พร้อมเหตุผลประกอบ 
2. จัดท ำแบบส ำรวจ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่ อ้ำงอิงประกอบกำรตอบ รวมถึงเอกสำร/หลักฐำน 
 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
3. กรณีหน่วยงำนไม่สามารถตอบค าถามข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ข้อจ ำกัดด้ำนต่ำงๆ ขอให้
 หน่วยงำนชี้แจงรำยละเอียดในแบบส ำรวจ พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เพ่ือให้ผู้ตรวจ
 ประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภำพพิจำรณำต่อไป 
4. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้
 ผู้ตรวจประเมิน ฯ สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อค ำถำม และให้คะแนน 
 อย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
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ข้อค าถามและค าแนะน าการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)  
 
 
ดัชนีความโปร่งใส 
 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรให้และเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ  รวมถึงข้อมูล 
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล
โดยเฉพำะกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตมำกกว่ำกำรด ำเนินงำน
ด้ำนอ่ืนๆ หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรและส่งเสริมให้เกิดควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
รวมไปถึงกำรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน ตั้งแต่กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมจัดท ำแผนงำน ร่วมด ำเนินกำร และกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและสำมำรถร้องเรียนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ 
ที่ขำดคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง 

ค าอธิบาย 

   กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่หน่วยงำนของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักกำร คุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได ้และป้องกันปัญหำทุจริต  
   กำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง ถือเป็นมำตรกำรส ำคัญที่ส่งเสริม
กระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ โดยพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มี 
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำยแต่ละปี รำยกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และสัญญำใดๆ ที่มี
กำรอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ให้ประชำชนสำมำรถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถำนที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร 
และระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร และตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐ  
เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
ก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรจัดหำพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ 
เพ่ือให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และเพ่ือเป็นกำรป้องกัน 
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยงำนภำครัฐจึงต้องจัดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรและทุกขั้นตอน และตำมประกำศฯคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร 
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ของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนของรัฐ เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ ง (8)  
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  
   นอกจำกกำรให้และเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว  กำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้อง และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมโปร่งใส  โดยหน่วยงำน
จะต้องก ำหนดวิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงว่ำมีควำมสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มำเสนองำนหรือไม่  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตำมนัยในมำตรำ 126 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต พ.ศ. 2561 และ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละไตรมำส หรือในแต่ละปีงบประมำณ กำรจัดท ำ
รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจ้ำงจะเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผ่ำนมำ 
ในภำพรวมว่ำเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่  มีควำมคุ้มค่ำหรือมีควำมสำมำรถ 
ในกำรประหยัดงบประมำณได้มำกน้อยเพียงใด วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีกำรใด มีกำร 
ใช้งบประมำณในแต่ละวิธีกำรเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด วิธีกำรนั้นมีควำมเสี่ยงหรือข้อจ ำกัดอย่ำงไร/หรือไม่ รวมทั้ง
จะต้องมีกำรจัดท ำข้อเสนอเพ่ือน ำไปปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีต่อไปด้วย  ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ในกำรทบทวนและวำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป  
ให้มปีระสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด  
   นอกจำกนี้ สิ่งส ำคัญยิ่งหน่วยงำนจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำร
ด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
   การจัดซื้อจัดจ้าง หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือใหไดมำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จำง เช่ำ แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนของรัฐตำมวิธี กำร 
ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐนั้น 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) หมำยถึง แผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง) และตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประกำศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนของรัฐตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  
และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐนั้น 
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   เว็บไซต์ของหน่วยงาน หมำยถึง หน้ำเว็บไซต์หลักที่หน่วยงำนใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมิน  
   ข้อก าหนดงบประมาณที่ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ด ำเนินกำรในทุกหมวดเงินงบประมำณประกอบด้วย 
   งบด าเนินงาน 
    - งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    - เงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
   งบลงทุน 
    - งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
    - งบเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
    - งบรำยงำยจ่ำยอื่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
    - เงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 
หมายเหตุ ยกเว้นงบค่ำเสื่อม/งบกองทุนต ำบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ำมี) ไม่ต้องน ำมำส ำแดงเป็นเอกสำร/
หลักฐำนเชิงประจักษ ์ 
 
 
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา) 

 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 1 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนในรูปแบบรำยงำนที่แสดงถึงกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีที่ผ่ำนมำ (ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) โดยต้องน ำเสนอข้อมูลกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ  
และมีกำรรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ จะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) รวบรวมฐำนข้อมูลที่ต้องน ำมำวิเครำะห์ ประกอบด้วย งบประมำณภำพรวมของหน่วยงำน 
โดยจ ำแนกเป็นรำยหมวด แสดงให้เห็นว่ำในหมวดที่มีรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็น 
สัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมำณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ำยจริงในแต่ละ
รำยกำร  
  - ร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนก 
ตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  - ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเสี่ยงในกำรทุจริต และเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 
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 2) กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีที่ผ่ำนมำ โดยน ำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตำมข้อ 1)  
ท ำกำรวิเครำะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 
  2.1 รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
  2.3 กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด 
  2.4 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ 
  2.5 แนวทำงแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 3) หลักฐำนต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ  โดยรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำในอันที่จะน ำไปสู่ 
กำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยแสดงหลักฐำนที่น ำไปปรับปรุงให้เห็นอย่ำง 
เป็นรูปธรรม 
 4) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำรำยงำนดังกล่ำวไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  หรือ
สื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่
ในช่องทำงอ่ืน 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำต
น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   2) รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดชื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะเป็น
รูปเล่มรำยงำน โดยต้องน ำเสนอข้อมูลกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบตำมข้อ 2) องคป์ระกอบ 5 องค์ประกอบ 
   3) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 
EB 2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 2 
   หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสให้มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด จะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
   1) มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำร โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน หรือ
ผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
 2) มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประกอบด้วย 
วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร กำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
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    2.1 กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  ตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่ำ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐ ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น ... ประกอบด้วย 
     (1) ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่จะซื้อจ้ำง 
     (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ 
     (3) ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง 
     เงื่อนไขหลักฐานข้อนี้ 
     1) หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ได้แก่ 
     งบด าเนินงาน 
     - งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     - เงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     งบลงทุน 
     - งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
     - งบเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
     - งบรำยงำยจ่ำยอื่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
     - เงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จะต้องแสดงรำยละเอียดครบทั้ง 3 รำยกำร ตำมข้อ 2.1 ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงกำร/
รำยกำรที่จะซื้อจ้ำง (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ และ (3) ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง 
หน่วยงำนต้องประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ภำยใน 30 วันท ำกำร หลังจำกที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ โดยระบุวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรอธิบำยข้อค ำถำม และวันที่ที่ได้ท ำกำรประกำศ
เผยแพร่ให้ชัดเจน และต้องมีหนังสือแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบกำร
พิจำรณำ  
   หากหน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้หน่วยงานระบุเหตุผล 
ในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพื่อให้ผู้ประเมินผลทราบด้วย 
     2) หน่วยงำนจะต้องแนบค ำสั่ งมอบหมำยกำรปิดประกำศ  หรือปลดประกำศ 
มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
     3) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ  เพ่ือตรวจสอบ 
ควำมมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมิน 
     4) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  
ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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    2.2 กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรำ 
12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่ำ หน่วยงำนของรัฐ 
ต้องจัดให้มีกำรบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บ
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจดูข้อมูลเมื่อมกีำรร้องขอ ประกอบด้วย  
     (1) ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว 
     (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง 
     (3) ระยะเวลำที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง 
     (4) วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     1) หน่วยงำนต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  
และจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ โดยจะต้องแสดงรำยละเอียดครบทั้ง 4 รำยกำร ด ำเนินกำรรำยงำนผลตำม 
แผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนดในกรอบแนวทำง เช่น งบลงทุน ทุกไตรมำส งบด ำเนินงำน 
ทุก 6 เดือน เป็นต้น 
     2) ข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี จะต้องแสดง
รำยละเอียดครบทั้ง 4 รำยกำร ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อ 
จัดจ้ำง (3) ระยะเวลำที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง และ (4) วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     3) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพ่ือตรวจสอบ 
ควำมมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมิน 
    2.3 กำรป้องกันผู้ที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ มำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่ำ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น 
   1) อนุโลมให้ใช้หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001  
ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำน
เพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ 
และผู้ตรวจรับพัสดุ จ ำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท และวงเงินเกิน 100,000 บำท
   2) มีวิธีกำรหรือกระบวนกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
มีกำรสั่งกำรจำกผู้บริหำร และน ำไปปฏิบัติจริง  
   3) มีกระบวนกำร ควบคุม ก ำกับ และสอบทำน โดยมีกำรสั่งกำรจำกผู้บริหำร 
และปฏิบัติจริงในหน่วยงำน  
 3) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำร และ 
กรอบแนวทำงตำมข้อ 2) และแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 2.1-2.3 ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่ 
ในช่องทำงอ่ืน 
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หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำม ลงนำมค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   2) ค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร อย่ำงเป็นทำงกำรลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน โดยผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
   3) กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย 
วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร กำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ตำมข้อ 2) (ในข้อ 2.1-2.3) ดังนี้ 
    3.1 ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ภายใน 30 วันท าการ ระบวุันที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณในกำรอธิบำยข้อค ำถำม วันที่ที่ได้ท ำกำรประกำศเผยแพร่ให้ชัดเจน 
     - หนังสือรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำต
น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
     - หนังสือจัดสรรงบประมำณ  
     - แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  ที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     - ค ำสั่งมอบหมำยกำรปิดประกำศ หรือปลดประกำศ  
     - ภำพถ่ำยกำรเผยแพร่แผน ฯ ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน 
     - แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ 
ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
    3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  ตำมรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดในกรอบแนวทำง 
     - หนังสือรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำต
น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
     - แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ใน
ช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
    3.3 กำรป้องกันผู้ที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำ 
     - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นค ำสั่ง /ระเบียบ/ 
ประกำศ ฯลฯ และกำรควบคุม ก ำกับ สอบทำน (ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำง
ปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจ
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  
เจ้ำหน้ำที่  และผู้ตรวจรับพัสดุ จ ำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท และวงเงินเกิน 
100,000 บำท) 
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     - หนังสือขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
     - หลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ใน
ช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
     - หลักฐำนชุดใบส ำคัญกำรเบิกจ่ำย ฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่มีกำรน ำผลกำรบังคับ
ใช้ตำมแนวทำงฯ  
 
 
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 3 
   หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน 
(ตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560 ที่ระบุว่ำ  
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น) จะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ในช่องทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
(ภำพถ่ำยหน้ำจอ) จ ำนวน 2 โครงกำร  
  - วงเงิน 5,000 บำท ขึ้นไป 

  - วงเงินสูงสุด 
 2) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 เรื่อง 
แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government Procurement : e-GP)  
  ข้อ 2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ต้องลงในระบบ  
   ข้อ 2.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
    ข้อ 2.2.1 กรณีราชการส่วนกลำง ส่วนภูมิภาค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
 
เงื่อนไข หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ในช่องทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงเท่ำนั้น 
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หลักฐานประกอบ 
 หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ในช่องทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
(ภำพถ่ำยหน้ำจอ) จ ำนวน 2 โครงกำร  
 1. วงเงิน 5,000 บำท ขึ้นไป จ ำนวน 1 โครงกำร 

 2. วงเงินสูงสุด จ ำนวน 1 โครงกำร 
 
 
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 4 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน  
อย่ำงเป็นระบบ และเผยแพร่ ซึ่งต้องมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1) มีเนื้อหำที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ฐำนข้อมูลที่บันทึกรำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งแสดง
รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรตำมที่ระบุในแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  ตำมแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุ 
ในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (1) ชื่อรำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
   (2) วงเงินงบประมำณ 
   (3) รำคำกลำง 
   (4) วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง 
   (5) ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
   (6) ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
   (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
   (8) เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 
หมายเหตุ  
 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัด 
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง 
(8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่ำ สรุปผลกำรจัดหำพัสดุ 
ในแต่ละรอบเดือน ตำมมำตรำ 9(8) ที่ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  3 ตุลำคม 2560 ที่มีมติ 
ให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด  
 ราคากลาง เป็นไปตำมแนวทำงกำรประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณ 
รำคำกลำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 63 บัญญัติให้ภำยใต้ข้อบังคับมำตรำ 62 ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศ 
รำคำกลำงรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  
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ของกรมบัญชีกลำง ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ 
ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0505.3/ว 132 ลงวันที่ 14 
มีนำคม 2561 
 2) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำร และกรอบ
แนวทำงดังกล่ำวไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำต
น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   2) แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  
   3) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) 

ค าอธิบาย 
    ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หน่วยงำนควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนกำรต่ำงๆ ที่จะให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมีส่วนร่วมนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำโครงกำร  
    ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลัก 
ของหน่วยงำน รวมถึงประชำชนหรือหน่วยงำนที่เป็นผู้รับบริกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 5-EB 7 
    1. พิจำรณำเฉพำะโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในไตรมาสที่  1 ถึงไตรมาสที่  3 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่ 
กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และร่วมด ำเนินกำร 
    3. หลักฐำนแสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรและ 
กำรด ำเนินโครงกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน โดยจะต้องระบุรำยละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เข้ำมำร่วมในกำรด ำเนินกำรในแต่ละข้ันตอนด้วย 
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    4. หลักฐำนแสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรและ 
กำรด ำเนินโครงกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน  ต้องชี้ ให้ เห็นถึงลักษณะของความเชื่อมโยงกัน 
ในกระบวนการของวงจรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม EB 5 ถึง EB 7 เฉพาะโครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที ่3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และต้องเป็นภารกิจหลัก
ที่เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อค าถาม EB 5- EB 7 
    5. ตัวอย่ำงหลักฐำนที่น ำมำตอบข้อค ำถำม เช่น  
     5.1 รำยงำนกำรประชุม/สัมมนำ 
     5.2 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
    6. หลักฐำนจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น  
     6.1 กรณีใช้รำยงำนกำรประชุม/สัมมนำเป็นหลักฐำนจะต้องมีกำรแสดงชื่อของผู้จดบันทึก  
กำรประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมชัดเจน 
     6.2 กรณีใช้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เป็นหลักฐำน จะต้องมีกำรเสนอ
รำยงำนดังกล่ำวต่อผู้บริหำร 
 7. ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนไปเผยแพร่ 
ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
   2) โครงกำร 
   3) รำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดง
ความคิดเห็น ตำมภำรกิจหลักที่เลือก 
   4) ภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
   5) หนังสือรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำต 
น ำเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
   6) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หรือไม่ 
 
หลักฐานประกอบ 
1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
2) โครงกำร 
3) รำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดท าแผนงาน/
โครงการตามภารกิจหลักท่ีเลือก  
4) แผนงำน/โครงกำรตำมภำรกิจหลักที่เลือก  
5) ภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
6) บันทึกข้อควำมรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
7) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print 
Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
   2) โครงกำร 
   3) รำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปด าเนิน
กิจกรรมนอกสถานที ่ 
   4) ภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
   5) หนังสือรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   6) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล 

ค าอธิบาย 
  หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนตำมนโยบำยที่ประกำศไว้ เป็นไปตำม 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
    หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย มาตรา 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
ได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ  
    หมวด 5 หน้ ำที่ ของรัฐ มาตรา 59 รัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือข่ าวสารสาธารณะ 
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก  
  2) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำ 
“ภำยใต้บังคับมำตรำ 14 และมำตรำ 15 หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ในให้ประชำชนได้ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด ... (8) ข้อมูล
ข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด”  
 3) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและ
ด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดข้อมูลข่ำวสำร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้
ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
เนื่องจำกข้อมูลข่ำวสำรตำมประกำศดังกล่ำวมีควำมส ำคัญ จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมและเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และสอดคล้องกับบริบท
ตำมข้อก ำหนดของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้ก ำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลำยส่วน ได้แก่ 
หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 59 ก ำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครอง 
ของหน่วยงำนของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐหรือควำมลับของทำงรำชกำรตำมที่กฎหมำย
บัญญัต ิและต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก 
 4) ประเทศไทยสมัครเข้ำเป็นสมำชิกควำมร่วมมือเพ่ือกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ  (Open 
Government Partnership : OGP) ซึ่งมีกระทรวงกำรคลังโดยกรมบัญชีกลำงเป็นเจ้ำภำพในกำรเสนอตัวเข้ำร่วม
เป็นภำคีสมำชิกควำมร่วมมือ OGP โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  24 พฤศจิกำยน 2558 เห็นชอบตำมที่
กระทรวงกำรคลังเสนอ มีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ 
ภำคประชำชนและจำกเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลภำครัฐ ครอบคลุมเรื่อง 
กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐทั้งข้อมูลเชิงรุกและข้อมูลเชิงรับ และกลไกกำรเสริมสร้ำงกำรเข้ำถึงข้อมูล (Access to 
Information) และกำรเปิดกว้ำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
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EB 8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ค าแนะน าการตอบข้อ EB 8 
หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำร

ก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
1) มีค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร อย่ำงเป็นทำงกำร โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2) มีกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยจะต้องมี

รำยละเอียดดังนี้
(1) จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงำนต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ

 (2) มีกำรระบุวิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระบุเวลำกำรด ำเนินกำรและผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะอย่ำงชัดเจน

(3) มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล อย่ำงต่อเนื่อง 
ในลักษณะกำรรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ต่อผู้บริหำร

3) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำค ำสั่งและกรอบแนวทำงไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน
หมายเหตุ

 ตัวอย่ำงค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำรก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ปรากฏในภาคผนวก) 

หลักฐานประกอบ 
1) บันทึกข้อควำมลงนำมค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
2) ค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำรก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล

ผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน
3) กรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน รำยละเอียดเนื้อหำ

ในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3) 
4) รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
5) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน

และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 9 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือ
สื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1) ข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
   1.1 ผู้บริหำรหน่วยงำน 
   1.2 นโยบำยของผู้บริหำร 
   1.3 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
   1.4 อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งหรือกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม MOPH 
   1.6 ยุทธศำสตร์ 
   1.7 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
   1.8 ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 
   1.9 จรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 2) นโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
 3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน และกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
 4) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน และกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 
 5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำในกรณีที่มีกำรร้องเรียนเรื่องกำรปฏิบัติงำนหรือ 
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำในกรณีที่มีกำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 7) ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย  
   7.1 แผนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีที่ผ่ำนมำ 
   7.2 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
   7.3 ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนดใน
กรอบแนวทำง 
   7.4 ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบ
บุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
   7.5 แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 
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 8) มำตรฐำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 9) มำตรฐำนขั้นตอนกำรให้บริกำร (ภำรกิจให้บริกำรประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558) 
 และผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำค ำสั่งและกรอบแนวทำงไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 

 
หลักฐานประกอบ 
 1) Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน ตำมข้อ 1) ถึงข้อ 9) 
 2) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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ดัชนีความพร้อมรับผิด 
 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน  
ที่แสดงถึงกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มใจ กระตือรือร้น มีควำมพร้อมที่จะให้บริกำร หรือส่งมอบงำน 
ต่อสำธำรณะตำมที่ก ำหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักกำรกระจำยผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และ 
เสมอภำคให้ทุกภำคส่วนได้รับกำรแก้ไขปัญหำและได้รับผลประโยชน์อย่ำงแท้จริง  รวมถึงควำมกล้ำหำญ 
ที่จะรับผิดชอบในผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำรของหน่วยงำนด้วยซื่อสัตย์สุจริต 
พร้อมรับผิดเมื่อเกิดควำมผิดพลำด เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สำธำรณชนว่ำกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนจะเป็นไป
อย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 : การด าเนินงานตามภารกิจ 

ค าอธิบาย 
 หน่วยงำนต้องแสดงถึงกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มใจ กระตือรือร้น มีควำมพร้อมที่ 
จะให้บริกำร หรือส่งมอบงำนต่อสำธำรณะตำมที่ก ำหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักกำรกระจำยผลประโยชน์ 
ที่ถูกต้องชอบธรรมและเสมอภำค ให้ทุกภำคส่วนได้รับกำรแก้ไขปัญหำและได้รับผลประโยชน์อย่ำงแท้จริง 
รวมถึงควำมกล้ำหำญที่จะรับผิดชอบในผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำรของหน่วยงำน
ด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดควำมผิดพลำด เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สำธำรณชนว่ำกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำนจะเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล  
 หน่วยงำนจะต้องเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำรในปี 
ที่ผ่ำนมำ และมีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือให้สำธำรณชนได้ติดตำมตรวจสอบว่ำหน่วยงำน 
ได้ด ำเนินกำรภำรกิจตำมพันธกิจของหน่วยงำนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชำชนหรือไม่ 
ตลอดจนประเมินกลไกกำรกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
 
 
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 10 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ที่มีรำยละเอียด 
ดังนี้ 
 1) มีเนื้อหำแสดงถึงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรเผยแพร่
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
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 2) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ไปเผยแพร่ 
ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
หลักฐานประกอบ 
 1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 2) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 3) Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9) 
 
 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
(ที่ผ่านมา) 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 11 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งต้องมีรำยละเอียด 
 1) มีเนื้อหำแสดงถึงรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
(ที่ผ่านมา) และกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
 2) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ที่ผ่านมา) ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 

 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมรับทรำบรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ี(ที่ผ่านมา) 
   2) รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ที่ผ่านมา) 
   3) Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9) 
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EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 12 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี ซึ่งต้องมีรำยละเอียด 
 1) มีเนื้อหำแสดงถึงกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
และกำรเผยแพร่ผลกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ  
 2) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำผลกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีระบุ
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์ม 
กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
หลักฐานประกอบ 
 1) บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ี
 2) ผลกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 3) Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9) 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ค าอธิบาย 
 หน่วยงำนต้องแสดงถึงกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริกำรหรือประชำชน 
 
 
EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ 
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 13 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ ซึ่งต้องมีรำยละเอียด  
 1) มีลักษณะเป็นค ำสั่ง หรือประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน  
(ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบท่ัวทั้งองค์กร /หนังสือแจ้งเวียน) 
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 2) มีกรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
กำรปฏิบัติงำนต่ ำ โดยใช้รูปแบบของค ำสั่ง หรือประกำศ โดยท ำกรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรด ำเนินกำรกับผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถึงเกณฑ์  และก ำหนดให้มีระบบกำรรำยงำนหรือกำรก ำกับ
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับผู้มีเกณฑ์กำรประเมินต่ ำ และประกำศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ ำทรำบล่วงหน้ำ ซ่ึงกรอบ
แนวทำงกำรบริหำรผลงำนกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ  
จะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   2.1 หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน 
   2.2 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน 
ในระดับต่ำงๆ รวมถึงวิธีกำรพัฒนำ ผู้ที่มีผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
   2.3 วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติ งำน  รำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำต่อผู้บังคับบัญชำ 
   2.4 มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
 
หมายเหตุ กรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์  
กำรปฏิบัติงำนต่ ำ (ต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำร
บริหำรส่วนกลำง ศึกษำได้จำกประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร) ลงวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
 หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังรำยใด  
ไม่เข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวัง หรือเข้ำรับกำรพัฒนำแล้วแต่ยังคงมีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย
หรือระดับที่คำดหวัง ให้ด ำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ว่ำด้วยกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร กรณี 
ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล หรือกำรสั่งเลิกจ้ำง เนื่องจำกมีคะแนนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรต่ ำกว่ำระดับท่ีก ำหนด แล้วแต่ประเภทของเจ้ำหน้ำที่ อย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. ข้ำรำชกำร ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 110 
(5) และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำร 
ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  นร 1012/ว 10 ลงวันที่  
24 มีนำคม 2552 
 2. ลูกจ้ำงประจ ำ ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้ำงประจ ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ออกจำกรำชกำร  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม 
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 3. พนักงำนรำชกำร ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
ข้อ 19 และข้อ 20 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่  28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื ่อง  
แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร  พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2554 
ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที ่สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2554 
 4. ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำง
ชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2558 ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที ่24 มีนำคม 2558 
 5. พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข ลงวันที่  19 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือเพ่ิมค่ำจ้ำง และต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2557 
 ทั ้งนี ้ หล ักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏ ิบ ัต ิส ำหร ับผู ้ม ีผลส ัมฤทธิ ์กำร ปฏ ิบ ัต ิงำนต่ ำกว ่ำ 
ค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวัง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ไม่ใช้บังคับ 
แก่เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2553 
 2. ข้ำรำชกำรที่มีระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่จะท ำกำร
ประเมิน ไม่ครบ 6 เดือน 
 
หลักฐานประกอบ 
 1) บันทึกข้อควำมลงนำมค ำสั่ง และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   2) ค ำสั่ง หรือประกำศมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 
   3) กรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร
ปฏิบัติงำนต่ ำ ตำมข้อ 2) องค์ประกอบตำมข้อ 2.1-2.4 
   4) หลักฐำนกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้ทรำบทั่วทั้งองค์กร 
   5) หลักฐำนหนังสือแจ้งเวียน 
 
 
 
 
 
 



37 
 

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 62  

 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ 
ในรอบปีงบประมาณ 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 14 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดี
มากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งต้องมีรำยละเอียด คือ มีลักษณะเป็นประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร 
โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน  
 1) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 76 บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2552 ข้อ 9 (6) ที่ระบุ  
“ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับส่วนราชการที่มี 
การก าหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มี 
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป” 
 2) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประเด็นกำรจ้ำงงำน ตำมข้อ EB 12 ข้อ 2.-ข้อ 5. 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมลงนำมประกำศ และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   2) ประกำศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ่าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ  
ในรอบปีงบประมาณ 
   3) ภำพถ่ำยประกอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ค าอธิบาย 
 เพ่ือให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนได้แสดงถึงเจตจ ำนงสุจริตและควำมมุ่งมั่น ในกำรบริหำรงำน 
ให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของหน่วยงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 
 
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 15 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนเพ่ือแสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของหน่วยงำน  หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน ซึ่งต้องมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
 1) มีเนื้อหำที่แสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของหน่วยงำนอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล 
 2) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุด  
ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมลงนำมประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุด และปรำกฏกำรขออนุญำต
น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   2) ประกำศประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุด  
   3) ภำพถ่ำยประกอบ 
   4) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน 

ค าอธิบาย 

 หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชำชน รวมถึงกำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
จะต้องมีกระบวนกำรจัดกำร ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรร้องเรียน 
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงำน ซ่ึงถือเป็นระบบที่ส ำคัญในกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ เนื่องจำกเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มำรับบริกำรมีช่องทำงที่จะร้องเรียน  
กำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมตระหนักและ
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำรรำยใดรำยหนึ่ง ดังนั้น กำรมีระบบกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนต่ำงๆ ของหน่วยงำนจึงถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสให้หน่วยงำนได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นกำร
เปิดโอกำสให้ผู้มำรับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถสะท้อนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ในปีงบประมำณไม่มีเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือ 
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน หรือเรื่องเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงำนก็
จะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลว่ำหน่วยไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีกำรเผยแพร่ให้สำธำรณชน
สำมำรถเข้ำมำตรวจสอบดูได้ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ว่ำหน่วยงำนมีควำมโปร่งใสและมีระบบในกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมำยถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมไม่เป็น
ธรรมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืนและส่งต่อมำยังหน่วยงำน  
ผู้เข้ำรับกำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือ
ปฏิบัติกำรฯ เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ แต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมำยถึง เรื่องร้องเรียนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน รวมถึงมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืน และ 
ได้ส่งต่อมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือปฏิบัติกำรฯ เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ แต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน หมำยถึง ระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ที่เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรตอบสนองหรือกำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน  หรือเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 
 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน หมำยถึง สรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีกำรวิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข รำยงำน 
ต่อผู้บังคับบัญชำ ภำยในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2 รอบกำรประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน  
 
 
EB 16 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 16 
 หน่วยงำนต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) มีลักษณะเป็นค ำสั่งอย่ำงเป็นทำงกำร โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน หรือผู้บริหำรที่ได้รับ
มอบอ ำนำจ 
 2) มีกรอบแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
  1. หลักฐำนแสดงช่องทำงในกำรร้องเรียนที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย สะดวก และ
ไม่สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย 
  2. คู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. กำรตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีกำรรำยงำนผลกำรร้องเรียนให้ผู้ร้องทรำบ ภำยใน 
15 วัน  
  4. มีกลไกกำรก ำกับติดตำม จ ำนวน 2 รอบกำรประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สรุปต่อผู้บริหำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี 
   4.1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและ 
แนวทำงแก้ไข 
   4.2 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
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   4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงำนจะต้อง
มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลน ำเสนอต่อผู้บริหำรหรือหลักฐำนที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
หน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องน ำหลักฐำนนี้
ประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สำธำรณชนรับทรำบ 
   5. ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) ค ำสั่งผู้รับผิดชอบ 
   2) หลักฐำนช่องทำงผ่ำนระบบหมำยเลขโทรศัพท์/ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่ำนระบบไปรษณีย์/
Application หรือช่องทำงอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนก ำหนด ตำมควำมเหมำะสม 
   3) คู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่ปรำกฏหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
   4) แผนผังขั้นตอนกำรร้องเรียนของผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำนทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart 
ที่ติดบริเวณหน่วยงำน และภำพถ่ำยกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงำน 
   5) หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ภำยใน 15 วัน 
   6) ถ้ำมีระบบกำรตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้ำจอ 
   7) บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
ทั้ง 2 ประเภท จ ำนวน 2 รอบกำรประเมนิ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
   8) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 62  

 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 
  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรเรียกรับสินบน กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้อ่ืน กำรเรี่ยไร กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน กำรแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำร
ก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน 

ค าอธิบาย 
 หน่วยงำนจะต้องทรำบสถำนกำรณ์กำรทุจริตกำรรับสินบนที่เกิดขึ้น  อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 สินบน (Bride) หมำยถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่บุคคล
เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงใดในต ำแหน่ง ไม่ว่ำกำรนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ 
กล่ำวคือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในที่นี้ 
 - ทรัพย์สิน หมำยถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ำง ซึ่งอำจมีรำคำและถือเอำได้ เช่น เงิน บ้ำน รถ  
 - ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ หมำยควำมรวมถึง  
  1) กำรปลดหนี้หรือกำรลดหนี้ให้เปล่ำ 
  2) กำรให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
  3) กำรเข้ำค้ ำประกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม 
  4) กำรให้ค่ำนำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นตัวแทน 
  5) กำรขำยหรือกำรให้เช่ำซื้อทรัพย์สินต่ ำกว่ำมูลค่ำท่ีเป็นจริงตำมที่ปรำกฏในท้องตลำด 
  6) กำรซื้อหรือกำรเช่ำซื้อทรัพย์สินสูงกว่ำมูลค่ำที่เป็นจริงตำมท่ีปรำกฏในท้องตลำด 
  7) กำรให้ใช้สถำนที่ ยำนพำหนะ หรือทรัพย์สิน โดยคิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร หรือคิดค่ำเช่ำ 
หรือค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
  8) กำรให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือคิดค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติ 
ทำงกำรค้ำ 
  9) กำรให้ส่วนลดในสินค้ำหรือทรัพย์สินที่จ ำหน่ำย โดยให้ส่วนลดมำกกว่ำ ที่ให้แก่บุคคลอ่ืน 
โดยปกติทำงกำรค้ำ 
  10) กำรให้เดินทำง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อย
กว่ำที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
  11) กำรจัดเลี้ยง กำรจัดมหรสพหรือกำรบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรือคิดค่ำใช้จ่ำย 
น้อยกว่ำที่คิด แก่บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
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  12) กำรให้บริกำรวิชำชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยำบำล สถำปนิก วิศวกร กฎหมำย 
หรือบัญชีโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ  
  13) กำรให้รำงวัล 
  14) กำรช ำระเงินล่วงหน้ำหรือกำรคืนเงินให้ในภำยหลัง 
  15) กำรอ่ืนใดซึ่งเป็นกำรกระท ำ ที่ท ำให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้ หรือ 
ไม่ต้องออกค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ประกำศก ำหนด 
(ท่ีมำ : ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....) 
 วัตถุประสงค์ในการให้สินบน เพ่ือจูงใจให้กระท ำกำรหรือประวิงเวลำกำรกระท ำอันมิชอบ 
ด้วยหน้ำที ่ 
 
 
EB 17 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 17 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรป้องกัน 
กำรรับสินบนซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำร โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน หรือ
ผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
 2) มีกรอบแนวทำงในกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย  
   2.1 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชำในเทศกำลปีใหม่ 
   2.2 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2560 ทีก่ ำหนด 
    - ห้ำมหน่วยบริกำรหรือหน่วยงำนท ำกำรจัดซื้อ ท ำกำรหำรำยได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่ำงตอบแทนทุกประเภทจำกบริษัทยำหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยำเข้ำกองทุนสวัสดิกำรของหน่วยบริกำรนั้น 
    - ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริม
กำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2557 และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
ว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวง -
สำธำรณสุข พ.ศ. .... 
   2.3 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   2.4 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนประเด็นกำรเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำค 
   2.5 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน มำตรกำร
กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำตำมที่กฎหมำยก ำหนด และมำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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 3) มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนสรุปผลต่อผู้บริหำรเป็นระบบและต่อเนื่อง
 4) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้ 
   4.1 น ำมำตรกำรตำมกรอบแนวทำงในกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบที่มีกำรก ำหนด
กลไกกำรก ำกับติดตำม ตำมที่หน่วยงำนก ำหนด ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ
มีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
   4.2 น ำรำยงำนสรุปผลต่อผู้บริหำรเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 1) บันทึกข้อควำมลงนำมค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
 2) ค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร หรือประกำศมำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบตำมที่หน่วยงำน
ก ำหนด ทีม่ีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำม 
 3) หลักฐำนหนังสือแจ้งเวียน 
 4) บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนสรุปผลประกำศมำตรกำรกำรป้องกัน
กำรรับสินบนทุกรูปแบบตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนด  
 5) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่
ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรปลูกฝัง สั่งสอน หรือ
ถ่ำยทอดแก่กันของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจำกรุ่นสู่รุ่น  จนกลำยเป็นแนวทำงปฏิบัติประจ ำหรือวัฒนธรรม 
ของหน่วยงำน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่ำนั้นควรเป็นกำรปฏิบัติตนหรือทัศนคติ  เป็นกำรขัดเกลำทำงสังคม 
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตต่ำงๆ ในหน่วยงำน จนกระทั่งไม่ทนต่อกำรทุจริต และ
ก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) ส่งผลท ำให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเกิดควำมอำยหรือ 
ควำมกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริตได้  รวมไปถึงกระบวนกำรของหน่วยงำนที่จะต้องปลูกฝังและสร้ำงให้เกิด
วัฒนธรรมทำงควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และกระบวนกำรของ
หน่วยงำนที่มีกำรก ำหนดแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน นอกจำกนี้ กำรมีกระบวนกำร
ตรวจสอบถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ จะส่งผลเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเห็นควำมส ำคัญและ 
เกิดควำมตระหนักถึงผลของกำรทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในกำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตได้เช่นกัน 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

ค าอธิบาย 
 หน่วยงำนจะต้องส่งเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อ
กำรทุจริต และพัฒนำให้เป็นวัฒนธรรมและค่ำนิยมของหน่วยงำน ด้วยกำรปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ำยทอดแก่กัน
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจำกรุ่นสู่รุ่น จนกลำยเป็นแนวทำงปฏิบัติประจ ำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงำน ซึ่ง
วัฒนธรรมเหล่ำนี้ ต้องเป็นกำรปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เป็นกำรขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมกำรทุจริตต่ำงๆ ในหน่วยงำน จนกระทั่งไม่ทนต่อกำรทุจริต และก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Social Sanction) ส่งผลท ำให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเกิดควำมอำยหรือควำมกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริตได้ รวม
ไปถึงกระบวนกำรของหน่วยงำนที่จะต้องปลูกฝังและสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมทำงควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 นอกจำกนี้ กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ถือเป็นกลไก 
ที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงกำรริเริ่มเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณธรรมในกำรด ำเนินงำน และกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใส 
  การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  หมำยถึง กลุ่มของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนทีม่ีกำรจัดตั้งแบบเป็นทำงกำร โดยมีลักษณะของกลุ่ม ดังนี้  
   (1) มีสมำชิกของกลุ่ม และกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสดังกล่ำว 
ให้จัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าสวนราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
เป็นต้น 
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  (2) มีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส 
  (3) มีแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
  (4) มีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มที่มีควำมต่อเนื่อง 
   กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ได้ด ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 
 
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 18 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในหน่วยงำน ซึ่งต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) มีกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมหรือ
ค่ำนิยมให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต ตัวอย่ำงเช่น 

   1. กิจกรรมกำรสร้ำงจิตส ำนึก ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม 
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG) 
   2. No Gift Policy 
   3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมน ำไทย 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ กำรเป็น
หน่วยงำน/องค์กรคุณธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภำยใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมกำรศำสนำ ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด 
   4. ขับเคลื่อนค่ำนิยมของบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct 
   5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 
2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
   6. แนวทำงส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรเรี่ยไร 
และตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544 
   7. แนวทำงส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด และตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544 
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   8. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน มำตรกำร
กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำตำมที่กฎหมำยก ำหนด และมำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ 
และ/หรือมำตรกำรอื่นๆ ตำมท่ีได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมข้อ EB 20 
   9. นโยบำยกำรตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 2) มีลักษณะเป็นภำพ ทีร่ะบุวัน เวลำ สถำนที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 3) กำรรำยงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ต้องระบุวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม วัน เวลำ สถำนที่ที่จัด
กิจกรรมที่ชัดเจน 

 4) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
หรือค่ำนิยมให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ภำพ และรำยงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ไปเผยแพร่
ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 1) บันทึกข้อควำมอนุมัติโครงกำร/กิจกรรมและปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
 2) โครงกำร/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมหรือค่ำนิยมให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต 

 3) มีลักษณะเป็นภำพหรือรำยงำนด้วย ต้องระบุวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม วัน เวลำ สถำนที่จัด
กิจกรรมที่ชัดเจน 

 4) บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรรำยงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ต้องระบุวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 
วัน เวลำ สถำนที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 5) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่
ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว 
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
หรือไม่ 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 19 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
และกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมท่ีจะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งต้อง
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) มีกำรก ำหนดสมำชิกกลุ่มอย่ำงชัดเจน 
   2) วัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของหน่วยงำน 
   3) มีกำรก ำหนดระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มที่ชัดเจน 
   4) หลักฐำนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสดังกล่ำว จะต้องมี
กิจกรรมกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่มีควำมต่อเนื่องด้วย  
   5) หลักฐำนสะท้อนควำมริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำ
ควำมโปร่งใส 
   6) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำกิจกรรมกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือ 
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส และรำยงำนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์ม 
กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) หลักฐำนกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เป็นทางการเพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกัน
กำรทุจริตของหน่วยงำน และกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
   2) กำรรวมกลุ่ม มีกำรก ำหนด 
    2.1 สมำชิกกลุ่มอย่ำงชัดเจน 
    2.2 วัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของหน่วยงำน 
    2.3 ระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มที่ชัดเจน 
   3) หลักฐำนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
   4) หลักฐำนสะท้อนควำมริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำ
ควำมโปร่งใส 
 5) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่
ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าอธิบาย 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กำรที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้ำไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตน
หรือพวกพ้อง ท ำให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภำครัฐ โดยกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำย
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลำยรูปแบบไม่จ ำกัด 
อยู่เฉพำะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ 
ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ ำแนกรูปแบบของกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ เช่น  
  1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ และผลจำกกำรรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
  2. กำรท ำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ 
  3. กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ  โดยใช้อิทธิพลหรือ
ควำมสัมพันธ์จำกที่เคยด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนนั้นหำประโยชน์จำกหน่วยงำน 
  4. กำรท ำงำนพิเศษโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
  5. กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วน ำข้อมูลไปหำประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  6. กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท ำให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นอีก 2 กรณ ีคือ 
  8) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
  9) กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐอ่ืน  
 ดังนั้น กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภำยในหน่วยงำนจึงเป็นมำตรกำร 
อย่ำงหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหน่วยงำนจะต้อง
มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ อำจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีกำรสร้ำงระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกัน 
ของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีกำรจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำนในกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต  แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังและปรับฐำนควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำนให้มีควำมตระหนักและสำมำรถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจำกเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 20 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรำยงำน 
 2) มีเนื้อหำที่แสดงถึงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในหน่วยงำนที่ชัดเจน โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้วิธีกำร
ประชุมวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
   3) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ 
มีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) หนังสือแสดงหลักฐำนกำรจัดกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงำน  
   2) สรุปผลรำยงำนกำรประชุมฯ  
   3) รำยงำนบทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน  
   4) หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
   5) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
 
 
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 21 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรฐำน กลไก หรือกำรวำงระบบในกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ซึ่งต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร/ประกำศ โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับ
มอบหมำย 
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 2) มีกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนให้สอดคล้องตำมบทวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนในข้อ EB 20 
 3) มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรรำยงำนผล 
 4) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงำนให้สอดคล้องตำมบริบทของหน่วยงำน และรำยงำนกำรก ำกับติดตำมไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือ
สื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมลงนำมค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร/ประกำศ และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน  
   2) กรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนให้สอดคล้องตำมบทวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนในข้อ EB 20 
   3) หลักฐำนหนังสือแจ้งเวียน 
   4) บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนว
ทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

   5) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ 
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 22 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้
ภำยในหน่วยงำนในกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต แก่เจ้ำหน้ำที่ 
ในหน่วยงำน ซึ่งต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) รำยงำนกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้
เกี่ยวกับเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรปลูกฝังฐำนควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2) รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน กรณีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะต้องน าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย 
 3) มีลักษณะเป็นภำพ ต้องระบุวัน เวลำ สถำนที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
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 4) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำกิจกรรมกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่ 
ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 

 1) หลักฐำนกำรจัดกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน 
เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่  (ตั้งแต่ต้นกระบวนกำรจนถึงสิ้นสุด
กระบวนกำร) ปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
 2) รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน 
 3) ภำพถ่ำยประกอบ  
 4) หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบรำยงำนสรุปผลกำรจัดกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
 5) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่
ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ค าอธิบาย 

 หน่วยงำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและอย่ำงต่อเนื่อง  บนพ้ืนฐำนบริบทของสังคมไทย 
กระทรวงสำธำรณสุข สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และนโยบำยรัฐบำล ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร โดยให้เกิดควำมเข้มแข็ง
จำกภำยในและเกิดกระบวนกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตแบบ “ระเบิดจำกข้ำงใน” มีแนวคิดให้คุณธรรมน ำกำร
พัฒนำ ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กำรปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้ำหน้ำที่เกิดกำรไม่ทน 
ต่อกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน กำรปลูกฝังฐำนควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรหน่วยงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเรี่ยไร กำรให้และรับของขวัญ  
กำรส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำร กำรคุ้มครองจริยธรรม แผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตหรือด้ำนผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน โครงกำรจิตอำสำ  ศำสตร์พระรำชำ จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ชมรมจริยธรรม กำรคัดเลือกหน่วยงำนคุณธรรม ฯลฯ เป็นต้น 
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 อนึ่ง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ฯ ดังกล่ำว ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564)   
 นอกจำกนี้ หน่วยงำนต้องก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน/ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรหรือกิจกรรม 
ที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปี
งบประมำณของหน่วยงำน โดยจัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำน  
 
หมายเหตุ สำมำรถเรียกดูแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
 
 
EB 23 หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 23 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน ซึ่งต้องแสดงรำยละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติกำรที่เก่ียวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 2) มีเนื้อหำแสดงถึงกำรแสดงถึงกำรด ำเนินกำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในหน่วยงำน อย่ำงน้อย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   2.1 โครงกำร/กิจกรรม 

   2.2 งบประมำณท่ีใช้ในโครงกำร/กิจกรรม 

   2.3 วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม 

   2.4 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   2.5 ระยะเวลำด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรม 

   2.6 แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบ และลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน หรือ
ผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
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3) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำนที่ผ่ำนควำมเห็นชอบและลง
นำมอนุมัติ ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 

หลักฐานประกอบ 
1) แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

หน่วยงำน ... ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมองค์ประกอบในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึงข้อ 2.6 หรือมำกกว่ำ
องค์ประกอบที่กล่ำวมำ 

2) หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบอนุมัติและลงนำมในแผนฯ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

3) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 

EB 24 หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ 
แผนที่เกี่ยวข้อง 

ค าแนะน าการตอบข้อ EB 24 
หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน 
ซึ่งต้องแสดงรำยละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรำยงำน
2) มีเนื้อหำที่แสดงถึงผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส 
คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 

3)  ผู้บังคับบัญชำ จะต้องรับทรำบ ผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ใน 2 
ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 และสั่งกำรอนุมัติให้ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ 
ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
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หลักฐานประกอบ 
1) รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำร

ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส 
1.1 ไตรมาสที่ 2 
1.2 ไตรมาสที่ 4 

2) หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

3) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำนและพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
ที่แสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่จะต้องก ำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
ที่ชัดเจนและมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนนั้นอย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดมำตรฐำนและ
ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร และประเมินกระบวนกำรมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริกำร 
หรือประชำชน ด้วยกำรพัฒนำกระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลำที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะ
คุณธรรมที่หน่วยงำนจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

ค าอธิบาย 
 หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินมีกำรก ำกับดูแล มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน

และกำรให้บริกำรที่เป็นรูปธรรม จะต้องก ำหนดก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และประเมินกระบวนกำร 
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริกำรหรือประชำชน ด้วยกำรพัฒนำกระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรให้บริกำร
ประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม 
และเท่ำเทียม  

EB 25 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ค าแนะน าการตอบข้อ EB 25 
หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำร

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ซ่ึงต้องแสดงรำยละเอียด ดังนี้ 
1) มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร อย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน หรือ

ผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
2) มีกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน โดยจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้ 
2.1 วิธีกำรตรวจสอบ 
2.2 ขั้นตอนกำรตรวจสอบ 
2.3 มีกำรก ำหนดกลไกอย่ำงต่อเนื่อง 
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 3)  ผู้บังคับบัญชำจะต้องรับทรำบ ผลกำรก ำกับติดตำม ตำมกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และสั่งกำรอนุมัติให้ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
   1) บันทึกข้อควำมลงนำมค ำสั่ง/ข้อสั่งกำร/ประกำศ  
   2) กรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 
    2.1 วิธีกำรตรวจสอบ 
    2.2 ขั้นตอนกำรตรวจสอบ 
    2.3 ก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
   3) หลักฐำนกำรประชุมชี้แจง  
   4) หลักฐำนหนังสือแจ้งเวียน 
   5) บันทึกข้อควำมรับทรำบผลกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบ 
แนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   6) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน  Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร
เผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
 
 
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก  หรือการให้บริการประชาชน  
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 
 
ค าแนะน าการตอบข้อ EB 26 
 หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก หรือ 
กำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ ซึ่งต้องแสดงรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) มีเนื้อหำที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก หรือกำรให้บริกำรประชำชน 
ดังนี้ 
   1.1 ประเภทงำนบริกำร 
   1.2 ขั้นตอน  
   1.3 ระยะเวลำที่ใช้ 
 2) ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรหรืออนุมัติให้น ำประเภทงำนบริกำรซึ่งเป็นกระบวนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก หรือกำรให้บริกำรประชำชน ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน และ 
มีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
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หลักฐานประกอบ 
1) เนื้อหำที่แสดงถึงประเภทงำนบริกำรซึ่งเป็นกระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก  หรือกำร

ให้บริกำรประชำชน ประกอบด้วย 
1.1 ประเภทงำนบริกำร 
1.2 ขั้นตอน  
1.3 ระยะเวลำที่ใช้ 

2) ภำพถ่ำยประกอบ  (ถ้ำมี)
3) แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่

ในช่องทำงอ่ืน และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืน 
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ภาคผนวก 



1 

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           
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 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 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(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 
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(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

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

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

ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนดกลไก

และรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  โดยให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

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

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

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

การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ  

ระบบบริการเฉพาะ  และระบบสนับสนุนบริการ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ระบบบริการเฉพาะ  และระบบ

สนับสนุนบริการ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๔) ส่งเสริม  พัฒนารูปแบบ  และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณ์   
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และ
ภาคเอกชน   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

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

การร้องทุกข์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

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

และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๒) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์  

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ  ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
(๘) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับแผนงาน  โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

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

การคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ  ยั่งยืน  และเป็นธรรม   
(๒) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็นและคุ้มค่า   

ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ  ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๓) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  กํากับ  ติดตาม  และการดําเนินการตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงินการคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ 
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว  แรงงานต่างด้าว  บุคคลที่มีปัญหาสถานะ

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

มอบหมาย 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ 
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในทุกระดับ  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย  ทั้งระยะก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  และหลังเกิดภัย   

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

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  องค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ  
บริการ  และวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ

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

แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

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

ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

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

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

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



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

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

 
 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน   

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

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ  ดังนี้ 

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

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

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

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

ตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน  รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน  ที่จัดทําโดยหน่วยงาน

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

หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงาน 

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

ตามแผนงานและโครงการที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี 
(๔) ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๕) คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  เช่น  

รายงานประจําปีของหน่วยงาน  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

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

และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

ในภาพรวมของหน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  เอกสารหรือประกาศที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน  และผลการประเมิน

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

รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ของหน่วยงาน   
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานท่ีจัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

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



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

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

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

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

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

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

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

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



ชอ่งที ่(1)

ชอ่งที ่(2)

ชอ่งที ่(3)

ชอ่งที ่(4)

ชอ่งที ่(5)

ชอ่งที ่(6)

ชอ่งที ่(7)

ชอ่งที ่(8)

ชอ่งที ่(9)

ชอ่งที ่(10)

ระบชุือ่ของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบชุือ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

อธิบายแบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน (แบบ สขร. 1)

ระบวุันที่ เดือน ป ีที่จัดท าสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้

ใหเ้รียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนัน้

ระบเุลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนัน้

ระบชุือ่ของงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบวุงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้ ทั้งหมดถ้าไมม่วีงเงินดังกล่าวใหร้ะบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนัน้
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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 
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