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คำนำ
คู่มือ แนวทางการตอบแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence

Based Integrity
and Transparency Assessment : EBIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้
หน่วยงานได้ใช้เป็ น มาตรฐานในการจัดทาเอกสาร/หลั กฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อกาหนดของแบบ
สารวจใช้ห ลั กฐานเชิงประจั กษ์ (Evidence Based) ยังประโยชน์ในการพัฒ นาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติง านของหน่วยงานในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข สาหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง
และทุกหน่วยงานในสังกัดสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือ
ไว้วางใจได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
27 ตุลาคม 2560
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หน้า ข

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
ซึ่ ง กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ นี้ ได้ ด ำเนิ น กำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ มีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมลำดับ ทำให้รัฐบำลได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของระบบกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 ตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ได้ถู กกำหนดเป็ นกลยุทธ์ ที่ส ำคัญ ของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นกำร
ยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ
ที่เข้ำรับกำรประเมินได้ผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ จำกควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
ดังกล่ำวทำให้ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ” ถูกยกระดับให้
เป็นกลไกและเป็น ตัวชี้วัดสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุ จ ริ ต และกำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสทั้ ง ในระดั บ ประเทศและในระดั บ สำกล อำทิ
ระดั บ ประเทศ คื อ (1) เป็ น กลไกกำรขั บเคลื่ อนและถูก ก ำหนดเป็น ตั ว ชี้วั ด ระดับ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติว่ ำ ด้ ว ย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และตำมงบประมำณลักษณะบูรณำกำร
กำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริ ตประพฤติมิช อบในภำครั ฐ (2) เป็นกลไกขับเคลื่ อนกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตตำมแนวทำงนโยบำยของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.) โดยมีศูนย์
อำนวยกำรต่อกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) (3) ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดแนวทำงที่ 2 “กำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ตำมแผน
บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำถึงปัจจุบัน และ (4)
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรยกระดับธรรมำภิบำลตำมรำยงำนเรื่อง “กำรปฏิรูปมำตรกำรเสริมสร้ำงระบบกำร
บริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำลในภำครัฐ ” โดยคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ระดับสำกล คือ (1) เป็น
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เครื่องมือในกำรยกดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย และ (2)
เป็นเครื่องมือในกำรวัดควำมสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่ 16.5 เรื่อง “กำรลดกำรทุจริตในตำแหน่งหน้ำที่และ
กำรรับสินบนทุกรูปแบบ” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
และจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ ที่มีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ตำมล ำดับ นั้ น โดยสรุ ป ของกำรดำเนิ น งำนที่ผ่ ำนมำพอสั งเขปดั งนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หน่ว ยงำน
รับผิดชอบประเมินคือ สำนักงำน ป.ป.ช. กำรประเมินในภำพรวมของกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐ
รวมจำนวน 259 หน่วยงำน มีผลกำรประเมินในภำพรวมเท่ำกับ 73.04 คะแนน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
หน่วยงำนรับผิดชอบประเมินคือ สำนักงำน ป.ป.ช. สำนักงำน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กำรประเมิ น ในภำพรวมของกลุ่ มเป้ ำหมำย ได้ แก่ องค์ กรอิ ส ระ องค์ ก รอื่ น ตำมรัฐ ธรรมนู ญ ศำล (เฉพำะ
หน่วยงำนธุรกำร) หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนของรัฐ รวมจำนวน 8,179 หน่วยงำน
มีผลกำรประเมินในภำพรวมเท่ำกับ 76.56 คะแนน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนรับผิดชอบ
ประเมินคือ สำนักงำน ป.ป.ช. สำนักงำน ป.ป.ท. กำรประเมินในภำพรวมของกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ องค์กร
อิสระ องค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญศำล (เฉพำะหน่วยงำนธุรกำร) หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ หน่วยงำนภำครัฐ
ระดับกรม ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และสถำบันอุดมศึกษำ รวมจำนวน
417 หน่ ว ยงำนมีผ ลกำรประเมิ น ในภำพรวมเท่ ำกั บ 79.64 คะแนน ผลกำรประเมิน ที่ผ่ ำ นมำสะท้ อนว่ ำ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีผลกำรประเมินในลักษณะ
ก้ำวหน้ำตำมลำดับ และได้รับเสียงสะท้อนว่ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินได้มีกำรตรวจสอบและสอบทำนตนเอง
มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลในส่วนที่ขำดตกบกพร่อง มีกำรพัฒนำระบบงำน
ให้ เ กิ ด ควำมโปร่ ง ใส มี ก ำรปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำรงำนและกำรปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งเป็ น ธรรมทั้ ง ต่ อ บุ ค ลำกร
ในหน่วยงำนและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนได้อย่ำงดี
กระทรวงสำธำรณสุข กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มาตรการ 3 ป.
1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำร
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนิน งำนของหน่ว ยงำน บรรจุ อยู่ในแผนยุทธศำสตร์ช ำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุ ข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 บริห ำรเป็ นเลิ ศด้ว ยธรรมำภิบ ำล (Governance Excellence)
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสและ
บริหำรควำมเสี่ยง และยังบรรจุอยู่ในประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำร
จัดบริกำรสุขภำพ ประเด็นกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
สำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข ให้ ควำมส ำคัญและพยำยำมผลั กดันให้ กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระสำคัญ โดยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล ยึดหลักกำร
บริ ห ำรจั ด กำรที่ ดี มี ค วำมโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และร่ ว มขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ท
กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภำยใต้
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ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2560) บูรณำกำรร่วมกับ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ในกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิน ผ่ ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน ซึ่งเป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ตลอดจนประเมิน “ระบบงำน”
โดยเฉพำะกระบวนกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล กระบวนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งที่ มี ค วำมโปร่ ง ใส รวมถึ ง ขั้ น ตอนและ
กระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำรให้ บ ริ ก ำรที่ มี ม ำตรฐำนและมี ค วำมเป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ตลอดจน
มีคุณลั กษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบ ำล รวมไปจนถึงกำรประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำนที่มุ่งเน้นกำร
เสริ ม สร้ ำ งวั ฒ นธรรมและค่ ำ นิ ย มสุ จ ริ ต และประเมิ น แนวทำงในกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต และกำรป้ อ งกั น
กำรปฏิบัติงำนที่อำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อน
ได้จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ผลคะแนนประเมินระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ำ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นองค์กรหลักที่บริหำรงำนเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
ซึ่งล้วนแต่มีควำมสำคัญและสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในกำรดำเนินงำนที่มีคุณธรรมและมีธรรมำภิบำล
ที่ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข และบุ คลำกรในสั ง กัด ส ำนัก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ทุก คน
จะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี ผลกำรประเมินจะช่วยยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุ ข ก ำหนดแผนยุ ท ธศำสตร์ ระยะ 20
ด้ำนสำธำรณสุ ข ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่ว ยงำนในสั งกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยนำหลั กกำรของกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่สำนักงำน ป.ป.ช. มำประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้ำนกำร
ทุจริตที่ใช้ในกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (EvidenceBased) เท่ำนั้ น จำกข้อเท็จ จริ งที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร/หลั กฐำนเชิงประจักษ์ ตำมแบบส ำรวจ
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เพื่อนำมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้
กำรบริ ห ำรรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุ ขมี ป ระสิ ท ธิภ ำพประสิ ท ธิ ผ ลตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล กำหนด
หน่ว ยงำนเป้ ำหมำยเข้ำรั บกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
จำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงำน ประกอบด้วย
1. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
จำนวน 76 หน่วยงำน
2. โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป จำนวน 116 หน่วยงำน
3. สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
จำนวน 878 หน่วยงำน
4. โรงพยำบำลชุมชน
จำนวน 780 หน่วยงำน
ดังนั้น เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนภำพลักษณ์ตำมควำมเป็นจริง และ
เกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงมอบหมำยให้ ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจ
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ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขต
สุ ขภำพ เป็ น ผู้ ต รวจประเมิ น เอกสำร/หลั ก ฐำนตำมข้ อ ก ำหนดของแบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
หน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ ตำมคำสั่งสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 3210/2560 ลงวันที่ 17
ตุล ำคม พ.ศ. 2561 เรื่ อ ง แต่ งตั้งผู้ ต รวจประเมิน แบบส ำรวจใช้ห ลั กฐำนเชิ งประจั กษ์ (Evidence-Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงำนเป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค จำนวนทั้งสิ้น
1,850 หน่วยงำน ได้นำข้อมูลผลกำรประเมินตนเองดำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และคำนึงถึงควำมสำคัญ
กับ กำร “รั กษา” ระบบกำรบริ ห ำรจั ดกำรภำครัฐ อย่ำงมีธ รรมำภิบำลที่ดีให้ ต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อให้ เป็นที่
ประจักษ์และประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อหำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขโดยรวม

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1.2.2 เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีประสิทธิภำพประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล
1.2.3 เพื่อให้ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อ กำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขโดยรวม

1.3 กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงำนเป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ที่เข้ำรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงำน
ประกอบด้วย
1. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
จำนวน 76 หน่วยงำน
2. โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลทั่วไป จำนวน 116 หน่วยงำน
3. สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
จำนวน 878 หน่วยงำน
4. โรงพยำบำลชุมชน
จำนวน 780 หน่วยงำน

1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
ขอบเขตกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ครอบคลุมตำมประเด็นดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ด ำเนิ น กำรประเมิ น หน่ ว ยงำนเป้ ำ หมำย โดยใช้ แ บบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ประยุกต์จำกแบบสำรวจใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ของสำนักงำน ป.ป.ช.
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1.4.2 ขอบเขตด้านการประเมิน
จัดเก็บข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนตำมแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence–
Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงำน
เป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงำน ตอบคำถำมต่ำงๆ ที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยงำนเป้ำหมำยดำเนินกำรจริงและมีหลักฐำนประกอบ
ที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสสำหรับหน่วยงำนเป้ำหมำย

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผู้ ต รวจประเมิ น แบบส ำรวจใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดำเนินกำร
ตรวจประเมินตำมแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 หน่ วยงำนในสั งกัดส ำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ขรำชกำรบริหำรส่ วนภูมิภำค เกิด
ควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
1.6.2 หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รับทรำบ
แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพื่อใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรกำหนดนโยบำย มำตรกำร
ของหน่วยงำน
1.6.3 ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำ และพึงพอใจต่อกำรบริหำรรำชกำรในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขโดยรวม
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บทที่ 2
ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ด้วย
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ได้นากรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) จัดทาขึ้นและมาประยุกต์ใช้ แบ่งออกเป็น 5
ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถ
ในการให้ แ ละเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ า งๆ รวมถึ ง ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดาเนินงาน
ที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดาเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงานจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่ ว มจั ด ท าแผนงาน ร่ ว มด าเนิ น การ และการมี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบและสามารถร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้
ดัช นี ค วามโปร่ ง ใสประเมิ นจากความคิ ด เห็ นของประชาชนผู้ รับ บริ ก าร หรือ ผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการของหน่วยงาน และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม
และทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ แ สดงถึ ง การปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ใจ
กระตือรื อร้ น มีค วามพร้ อ มที่จ ะให้ บ ริ ก าร หรือ ส่ งมอบงานต่ อสาธารณะตามที่ กาหนดไว้ในพันธกิจ และ
ยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและ
ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
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ดัชนีความพรอมรับผิดประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการของหน่วยงาน ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรภายในของ
หน่วยงาน และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในเจตจานงสุจริต
ในการบริหารงานของผู้บริหารของหน่วยงาน
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) เป็นดัชนี
ที่ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่
หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะ
สะท้อนจากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจ
ใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีสวนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการของหน่วยงาน
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้น
ควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เ กิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการกาหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผล
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน
ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก รประเมิ น จากข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่าเป็นธรรม
และเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานทั้งการบริหารงานบุคคล พฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้
ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
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2.2 กรอบแนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามตัวชี้วัดที่ 60
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เครื่องมือ
ที่ใช้

การให้ เปิดเผย และ
เข้าถึงข้อมูล

EBIT

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

EBIT

ความพร้อมรับผิด

EBIT

เจตจานงสุจริต

EBIT

การทุจริตต่อหน้าที่

EBIT

ความปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบาย

EBIT

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงาน

EBIT

การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

EBIT

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

EBIT

มาตรฐานและคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน

EBIT

คุณธรรมในการบริหารงาน

EBIT

ดัชนีความโปร่งใส
(Transparency Index)

Perceptionbased

Integrity and
Transparency
Assessment

ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
(Accountability Index)

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
(Corruption-Free Index)

ITA

Evidencebased

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture Index)

ดัชนีคุณธรรมในการทางาน
ในหน่วยงาน
(Work Integrity Index)
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2.3 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.3.1 การให้คะแนน
การให้คะแนนตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity
and Transparency Assessment: EBIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการให้คะแนนตามคาตอบ
ของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบที่
หน่วยงานเป้าหมายส่งมาพร้อมกับ แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and
Transparency Assessment: EBIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดให้แต่ละคาถามมีคะแนน
ดังนี้
ข้อกาหนด
เอกสาร/หลักฐานประกอบมีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามข้อกาหนด

คะแนน
0

เอกสาร/หลักฐานประกอบมีครบถ้วน และถูกต้องตามข้อกาหนด หรือมี
มากกว่าข้อกาหนด แต่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สร้างนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงาน

100

2.3.2 เกณฑ์การแปลผล
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ

เกณฑ์คะแนน

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

80-100 คะแนน
60-79.99 คะแนน
40-59.99 คะแนน
20-39.99 คะแนน
0-19.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
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บทที่ 3
แนวทางการตอบแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมินตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency
Assessment (EBIT) นี้ จัดทาขึ้นเฉพาะสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) เท่านั้น ซึ่งจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้พร้อม
กับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment
(EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ว ยงานในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธีการตอบแบบสารวจ
หน่วยงานใส่ชื่อหน่วยงานในช่องว่างที่กาหนด
หน่วยงาน .....................................................................................................................................................
คาอธิบายวิธีการตอบแบบสารวจ
(1) โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ◻ ที่เป็นตัวเลือกคาตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุ
รายการเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบ
สารวจด้วย
(2) กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคาถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านกฎหมาย ขอให้
หน่วยงานทาหนังสือชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินระดับ
เขตที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป
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(3) ภารกิจหลัก หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หาก
หน่วยงานมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ
ที่หน่วยงานให้ความสาคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
ในการดาเนินงาน จานวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคาถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก
ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคาถาม ส่วนข้อคาถามที่
ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
(4) ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทาแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม และ
ให้คะแนนอย่างแม่นตรงมากที่สุด
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ส่วนที่ 1

การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ
ภารกิจหลัก ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกาหนด เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหน่วยงาน
จะต้องแนบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ใส่ไว้ในการตอบแบบสารวจด้วย
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1–EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1–EB3
ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)

ดัชนีความโปร่งใส
EB 1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
คาอธิบาย
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามีส่ว นร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/
โครงการ การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน รวมถึงประชาชนหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
คาแนะนาการตอบ EB 1
1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ และร่วมดาเนินการ
3. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทาแผนงาน/โครงการและการ
ดาเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม
ในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย
4. หลักฐานแสดงการมีส่ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็น การจัดทาแผนงาน/โครงการและ
การด าเนิ น โครงการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ชั ด เจน ต้ อ งชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของความเชื่ อ มโยงกั น
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ในกระบวนการของวงจรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม EB 1 (1) EB 1 (2) และ EB 1 (3) เฉพาะ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และต้องเป็น
ภารกิจหลักที่เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อคาถาม EB 1- EB 3
5. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบข้อคาถาม เช่น
5.1 รายงานการประชุม/สัมมนา
5.2 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
6.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึก
การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน
6.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อผู้บริหาร
ข้อ
คาถาม
EB 1 (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
2. โครงการ
3. แสดงภารกิจหลักที่เลือก
4. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดง
ชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม
แสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB 1 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน หรือไม่

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
2. โครงการ
3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดง
ชื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มาร่ ว ม
จัดทาแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
ที่เลือก
4. แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
ที่เลือก
5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB 1 (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือไม่

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
2. โครงการ
3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดง
ชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้า
มาร่วมดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการ
ประชุม หรือออกไปดาเนินกิจกรรมนอก
สถานที่
4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
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ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
EB 2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร
คาอธิบาย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียด
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน หรื อ คู่ มื อ ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานเลือกมาตอบในข้อ EB 1–EB 3 หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงาน หรือวิธีการ
วัดผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ซึ่งหน่วยงานต้องดาเนินการจัดทาขึ้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
คาแนะนาการตอบ EB 2
1. หน่วยงานต้องแสดงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และต้องเป็นภารกิจหลักที่
เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อคาถาม EB1-EB3
2. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักเดียวกันที่เลือกมาตอบในข้อ EB1-EB3 โดยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงวิธีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
EB 2 (1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่
คาแนะนาการตอบ EB 2 (1)
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 วิธีการปฏิบัติงาน
1.3 แผนผัง/ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
1.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
2.1 เป็ น คู่มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ จั ดท าขึ้น โดยหน่ว ยงานเอง หรื อจั ด ทาโดย
คณะทางาน ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่จัดทาคู่มือโดยเฉพาะ
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2.2 ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง/ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work flow) หรือส่ง
มาเพียงปกคู่มือ (กรณีคู่มือมีขนาดใหญ่และยากต่อการจัดส่งให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ให้จัดส่งเอกสาร/หลักฐาน
องค์ประกอบที่สาคัญในข้อ 2.1 เช่น หน้าปก สารบัญ และหน้าของแผนผัง/ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work
flow) เพื่อให้เห็นว่าเป็นหลักฐานที่มีอยู่จริง)
ข้อ
คาถาม
EB 2 (1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติการ
ตามแนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนา
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานทาขึ้นมาให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน
3. แสดงหลักฐานช่องทางที่นาไปเผยแพร่
4. Print Screen แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจาก
Web site หน่วยงาน

EB 2 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่
คาแนะนาการตอบ EB 2 (2)
1. องค์ประกอบของหลักฐาน ประกอบด้วย
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่นามาตอบในข้อ EB 2 (1)
ซึ่ง จะต้ องมี ก ารเปรี ย บเทีย บขั้ น ตอน/กระบวนการปฏิ บั ติ ง านตามที่ กาหนดไว้ใ นคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานกับการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปรั บปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นรูปเล่ม และเสนอต่อผู้บริหาร
ข้อ
คาถาม
EB 2 (2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/
สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเอกสาร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
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ข้อ

คาถาม

หลักฐานประกอบ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์
ปัญหา แนวทางการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุง
3. Print Screen ตามข้อ 1 และข้อ 2 จาก
Web site หน่วยงาน

EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร
คาอธิบาย
ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
หมายถึง ระบบที่หน่วยงานจัดทาขึ้น เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานว่า มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการละเว้นการให้บริการประชาชนหรือไม่ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว
อาจใช้เทคโนโลยี หรือไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้
หากหน่วยงานมีการใช้ระบบ หรือเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน
หรือมีการใช้เครื่องมือช่วยกากับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
หรื อ มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนอย่ า งอย่ า งชั ด เจน หรื อ มี ร ะบบการป้ อ งกั น หรื อ
การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ จะช่วยให้การบริการของหน่วยงาน
มีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
คาแนะนาการตอบ EB 3
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน ตามช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและแสดง
หลักฐานช่องทางที่นาไปเผยแพร่
2. มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
หรือไม่
2.1 หน่วยงานต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ของระบบ
ป้ องกัน หรื อตรวจสอบเพื่อป้ องกัน การละเว้นการปฏิบัติห น้า ที่ในภารกิ จหลั ก ตั้ง แต่ปัจจัยน าเข้า (Input)
กระบวนการปฏิบั ติงาน (Process) และผลลั พธ์ (Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจขง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กรณีที่หน่วยงานเลือกภารกิจหลักที่ไม่ใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service)
ให้หน่วยงานอธิบายลักษณะของภารกิจนั้นโดยละเอียด และต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบป้องกัน
หรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับภารกิจหลักที่เลือกนั้นให้ชัดเจน
2.2 คู่มือการให้บริการประชาชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ผู้ปฏิบัติงานนาข้อมูล
ลงระบบฐานข้อมูล ระบบสารบรรณ หรือระเบียบ กฎหมายของหน่วยงาน เหล่านี้ไม่ใช่ระบบการป้องกันหรือ
การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
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EB 3 (1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่
คาแนะนาการตอบ EB 3 (1)
1. องค์ประกอบของหลักฐาน ประกอบด้วย
1.1 หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก ที่ ร ะบุ ร ะยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนชัดเจน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
2.1 เป็ น คู่มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ จั ดท าขึ้น โดยหน่ว ยงานเอง หรื อจั ด ทาโดย
คณะทางาน ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่จัดทาคู่มือโดยเฉพาะ
2.2 ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง/ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work flow) หรือส่ง
มาเพียงปกคู่มือ (กรณีเป็นการตอบข้อคาถามที่ใช้เอกสาร/หลักฐานซ้าของข้อ EB 2 (1) ให้จัดส่งเอกสาร/
หลักฐานองค์ประกอบที่สาคัญในข้อ 2.1 เช่น หน้าปก สารบัญ และหน้าของแผนผัง/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(Work flow) เพื่อให้เห็นว่าเป็นหลักฐานที่มีอยู่จริง)
ข้อ
EB3 (1)

คาถาม
มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจนหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติการ
ตามแนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนา
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานทาขึ้นมาให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน
3. แสดงหลักฐานช่องทางที่นาไปเผยแพร่
4. Print Screen แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
จาก Web site หน่วยงาน
หมายเหตุ ใช้เอกสารข้อ EB2 (1) ได้
แต่ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขของหลักฐาน
ที่มีความน่าเชื่อถือ

EB 3 (2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
หรือไม่
คาแนะนาการตอบ EB 3 (2)
1. องค์ประกอบของหลักฐาน ประกอบด้วย
- หลักฐานที่แสดงการมีระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงาน เพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการนาไปปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยอยู่ใน
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รูปแบบหนังสือสั่งการจากผู้บริหาร ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงาน
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว
3. กรณีที่หน่วยงานเลือกภารกิจหลักที่ไม่ใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service) ให้
หน่วยงานอธิบายลักษณะของภารกิจนั้นโดยละเอียด และต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับภารกิจหลักที่เลือกนั้นให้ชัดเจน
ข้อ
คาถาม
หลักฐานประกอบ
EB3 (2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน 1. หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติการ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
ตามแนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนา
หรือไม่
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คู่มือที่เป็นระบบการป้องกันหรือการ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจหลัก ต้องแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของ
ระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ (Output)
ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. กรณีแสดงระบบ ต้องมีคู่มือประกอบแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของ
ระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ (Output)
ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
4. แสดงหลักฐานช่องทางที่นาไปเผยแพร่
5. Print Screen แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
จาก Web site หน่วยงาน

หน้า 18

ส่วนที่ 2

การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดัชนีความโปร่งใส
EB4 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร
คาอธิบาย
การให้ แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ถื อ เป็ น มาตรการส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการ
อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่วนราชการ และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
กาหนดให้ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัว ชี้วัดความโปร่งใสของหน่ว ยงานของรั ฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กาหนดให้หน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มี การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน
นอกจากการให้ แ ละเปิ ดเผยข้อ มูล การจั ดซื้ อจั ดจ้ างแล้ ว การตรวจสอบความเกี่ ยวข้อ งและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยหน่วยงาน
จะต้องกาหนดวิธีการ หรื อกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนตามนัยในมาตรา 100 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ดจ้ า งประจ าปี ของหน่ วยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี ของหน่ ว ยงาน เฉพาะงบลงทุ น (ค่ าครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ นก่ อสร้ าง) ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กาหนด (กรณีหน่วยงานโอน
เปลี่ยนแปลงเงิน งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดาเนิ นงานเป็นงบลงทุน จะต้องดาเนิน การตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 อย่างเคร่งครัด)
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และตามพระราชบั ญญัติการจั ดซื้อจั ดจ้ างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
สื่ออื่นๆ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เรื่ อ ง การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
ข้อกาหนดงบประมาณที่ต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดาเนินการในทุกหมวดเงินงบประมาณประกอบด้วย
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน)
- งบรายงายจ่ายอื่น (งบลงทุน)
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ยกเว้นงบค่าเสื่อม/งบกองทุนตาบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี) ไม่ต้องนามาสาแดงเป็นเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์
คาแนะนาการตอบ EB 4
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้นาขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรมีการดาเนินการใน
เรื่องดังกล่าวก่อนเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใน 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และวันที่ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
หลักฐานในการเผยแพร่ต้องเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ กรณีหน่วยงานส่งไปยังสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ถือว่าไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ
2. กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด ให้เขียนคาอธิบายพร้อมเหตุผล จึงจะ
พิจารณาให้คะแนน
3. กรณีหน่วยงานมีงบลงทุนโดยมีงบประมาณของหน่วยงานเอง แต่ไม่มีอานาจในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รายงาน ส่วนเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขอให้หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณขอรับจากหน่วยงานที่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างให้
4. หน่วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยงานได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1
ถึงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูล และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
หน่วยงานของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ เพราะการเผยแพร่ข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลางนั้น ยังไม่แสดง
ถึงการเผยแพร่ ข้อมูลที่เอื้อต่อการที่ส าธารณชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยมีองค์ประกอบ คือ
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทาทั้งในรูปแบบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
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หมายเหตุ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบ
ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
5. หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ควรมีการนามาทบทวนปรับปรุงผลการบังคับใช้ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าแนวทางที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ และการสอบทานถึงการมีอยู่จริงของการบังคับใช้
หมายเหตุ แนวทางการตรวจสอบถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งและผู้ เ สนองานเพื่ อป้ อ งกั น ผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น ให้ ทุก หน่ว ยงานใช้ เอกสาร/หลั กฐาน
เชิงประจักษ์ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุค ลากรในหน่วยงานด้ า นการจั ด ซื้ อจัดจ้า ง พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 12 ตุลาคม 2560 และตามหนังสื อ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยอนุโลม
ที่ได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ และนามาแสดงด้วย
EB 4 (1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภายใน
ระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
หรือไม่
คาแนะนาการตอบ EB 4 (1)
1. องค์ประกอบของหลักฐาน ประกอบด้วย
1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กาหนด
(กรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดาเนินงานเป็นงบลงทุน จะต้องดาเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 อย่าง
เคร่งครัด) และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
1.2 หนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 หลักฐานการประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีของหน่วยงาน
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ซึ่งหน่วยงานจะต้องนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไป
ประกาศเผยแพร่ภ ายใน 30 วัน ทาการ นับตั้งแต่วันที่ห น่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในกรณี
ที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน จะต้องแนบคาสั่งมอบหมาย
การปิดประกาศหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
1.4 หากหน่ ว ยงานมี ก ารประกาศเผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งล่ ว งเลยกว่ า
ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ค าถามด้ ว ยเหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ สถานการณ์ ภ ายนอกที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
ให้หน่วยงานระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพื่อให้ผู้ประเมินผลทราบด้วย
1.5 หน่วยงานต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือนตามแบบสรุปผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
หน้า 21

เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงาน
นาแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดย
2.1 ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารอนุ มั ติ ห รื อ สั่ ง การให้ มี ก ารประกาศเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)
2.2 ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือสั่งการให้มีการประกาศเผยแพร่แบบ
สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
2.3 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความ
มีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมิน
3. ช่องทางการเผยแพร่ต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ข้อ
EB4 (1)

คาถาม
มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) หรือไม่
จะต้องเขียนระบุ วันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ...........
จะต้องเขียนระบุ วันที่ประกาศเผยแพร่
ในแบบ EBIT

หลักฐานประกอบ
1. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบลงทุน) และปรากฏการขออนุญาตนา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) มี
รายละเอียดชัดเจน อย่างช้าภายใน 30 วัน
ทาการ หลังวันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
หากเกินกาหนด ให้เขียนคาอธิบายพร้อม
เหตุผลในแบบ Evidence Based
3. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
6. คาสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลด
ประกาศ กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
7. กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ให้เขียนคาอธิบายพร้อมเหตุผล
จึงจะพิจารณาให้คะแนน
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EB 4 (2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่ อ ให้ ส าธารณชนสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานได้ โดยมี อ งค์ ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่
คาอธิบาย
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมายถึง การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกาหนด
รูปแบบและวิธีการเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสม่าเสมอ ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. ผู้ซื้อซอง
4. ผู้ยื่นซอง
5. ผู้ได้รับคัดเลือก
คาแนะนาการตอบ EB 4 (2)
องค์ประกอบเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1.1 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่นาไปเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลรวม ที่ประกอบไป
ด้วยรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจากงบประมาณทุกประเภทตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
1.2 ข้อมู ล การจั ดซื้อ จั ดจ้ างจะต้ องแสดงรายละเอี ยดครบทั้ง 5 รายการ คื อ ชื่ อโครงการ
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก
1.3 หลักฐานการประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีของหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ภายใน 30 วันทาการ นับตั้งแต่
วันที่หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงาน
เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน จะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ
หรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
1.4 หากหน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในข้อคาถามด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้หน่วยงานระบุ
เหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพื่อให้ผู้ประเมินผลทราบด้วย
1.5 หน่วยงานต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ างประจาเดือนตามแบบสรุปผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอ
ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานรั บ ทราบ ณ วั นสิ้ น เดื อน (โดยประมาณ) และขออนุ ญาตผู้ บ ริห ารของหน่ว ยงาน
นาแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.6 เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดย
2.1 ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารอนุ มั ติ ห รื อ สั่ ง การให้ มี ก ารประกาศเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือสั่งการให้มีการประกาศเผยแพร่แบบ
สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
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2.3 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความ
มีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมิน
3. ช่องทางการเผยแพร่ต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ข้อ
คาถาม
EB4 (2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. ผู้ซื้อซอง
4. ผู้ยื่นซอง
5. ผู้ได้รับคัดเลือก
จะต้องเขียนระบุ วันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ...........
จะต้องเขียนระบุ วันที่ประกาศเผยแพร่
ในแบบ EBIT

หลักฐานประกอบ
1. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดชัดเจน
อย่างช้าภายใน 30 วันทาการ หลังวันที่ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณ หากเกินกาหนด ให้
เขียนคาอธิบายพร้อมเหตุผลในแบบ
Evidence Based
3. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
5. คาสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลด
ประกาศ กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน

EB 4 (3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
คาแนะนาการตอบ EB 4 (3)
1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1.1 หลั กฐานแสดงวิธี การหรือ กระบวนการตรวจสอบเจ้า หน้ าที่ ภ ายในหน่ว ยงานความ
เกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มี
การสั่งการจากผู้บริหารและต้องนาไปปฏิบัติจริง
1.3 อนุโลมใช้หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่
16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
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2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดย
2.1 วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
สั่งการจากผู้บริหาร และนาไปปฏิบัติจริง
2.2 มีกระบวนการ ควบคุม กากับ และสอบทาน โดยมีการสั่งการจากผู้บริหารและปฏิบัติ
จริงในหน่วยงาน
ข้อ
คาถาม
EB4 (3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทาง
การตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นคาสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศ ฯลฯ
และการควบคุม กากับ สอบทาน
2. หนังสือขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. Print Screen จาก Web site
หน่วยงาน
5. หลักฐานที่มีการนาผลการบังคับใช้ตาม
แนวทางฯ ดังกล่าวในไตรมาส 1 ถึงไตรมาสที่
2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
หมายเหตุ 1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเรียงลาดับงบประมาณสูงสุดในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จานวน 5 โครงการ
2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดที่มี
คาอธิบาย
เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้ นตอน/
กระบวนการให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
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ในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการดาเนินงานตาม
ขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรื อ สื่ อ อื่ น ๆ โดยเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และป้องกันการเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งวิธีซื้อ หรือจ้าง
จะมีขั้นตอน/กระบวนการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการซื้อหรือจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ
มีความโปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตาม
ที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละ
โครงการหรือไม่
3. มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการหรือไม่
4. มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการหรือไม่
5. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
ตาแนะนาการตอบ EB 5 (1)-(5)
เงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1. หน่ ว ยงานจะต้อ งน าโครงการที่ ได้ มี การจั ดซื้ อ จัด จ้า งในไตรมาสที่ 1 ถึ งไตรมาสที่ 2 ที่ มี
งบประมาณสูงสุดในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จานวน 5 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะต้องสามารถ
ตอบคาถามในข้อ (1) ถึงข้อ (5) ได้ครบถ้วน การที่หน่วยงานไม่สามารถตอบคาถามได้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจาก
ข้อจากัดทางกฎหมาย หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกขั้นตอน
ให้ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ
2. กรณี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งไม่ ถึ ง 5 โครงการ ให้ แ สดงโครงการทั้ ง หมดที่ มี ที่ ป รากฏ
ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักฐานในข้อ EB4 (1) และ EB 4 (2)
ผู้ตรวจประเมินฯ ระดับเขตสุขภาพ จะต้องสอบทานกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักฐานในข้อ EB4 (1) และ EB 4 (2) ประกอบการพิจารณาให้คะแนน
3. หลักฐานในการประกาศเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต้อง
แนบคาสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศประกอบการพิจารณาด้วย
หมายเหตุ (1) พิจารณาเป็นรายโครงการที่ตอบคาถามในข้อ (1) ถึงข้อ (5) ได้ครบถ้วน
(2) ไม่พิจารณาเอกสาร/หลักฐานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) เพียงอย่างเดียว
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โครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้
1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตาม
ที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละ
โครงการหรือไม่
3. มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการหรือไม่
4. มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการหรือไม่
5. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
ข้อ
EB 5
EB 5
(1)-(5)

คาถาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานของท่าน
มีการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบอย่างไร

หลักฐานประกอบ
1. เอกสารการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/
กระบวนการ ประกอบด้วย
(1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการ หรือไม่
(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณ
ราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่
(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง
แต่ละโครงการ หรือไม่
(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
คาอธิบาย
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทา
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาใน
ภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถใน
การประหยั ดงบประมาณได้ มากน้ อ ยเพี ยงใด วิธี การจัดซื้ อจั ดจ้า งมี แนวโน้ม เป็ นไปในวิธีก ารใด มีการใช้
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งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจานวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจากัด อย่างไร/หรือไม่ รวมทั้ง
จะต้องมีการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการทบทวนและวางแผนการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งในปี ง บประมาณต่ อ ไปให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
หน่วยงานต้องมีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยหน่วยงานต้องวิเคราะห์
1. งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานโดยจาแนกเป็นรายหมวด จาแนก
- ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
คาแนะนาการตอบ EB 6
1. หน่วยงานต้องทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยต้อง
นาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อ ย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อ ผู้บริห าร โดยต้องจัดส่ งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนามาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของ
หน่วยงาน โดยจาแนกเป็นรายหมวด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละประเภท
และเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริง
1.2 การวิเคราะห์ นาข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดตามข้อ 1.1 ทาการวิเคราะห์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย จะต้องนาเสนอว่าปั ญหาอุปสรรคเกิดจากกระบวนการใด และนาข้อมูลที่ต้องมีการปรับแผน
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อจัดจ้างมาทาการวิเคราะห์ด้วย
2. การสรุ ป ผล เพื่ อ เสนอผู้ บ ริ ห าร ในอั น ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแสดงหลักฐานที่นาไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
EB 6 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วยรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรูปเล่ม
ประกอบด้วยรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดงบประมาณในภาพรวมของ
หน่วยงานโดยจาแนกเป็นรายหมวด จาแนก ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด/ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง
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1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
1.4 แนวทางแก้ไข
2. หลั กฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือโดย รายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่ าว
จะต้องเป็นรูปเล่มรายงาน และมีการเสนอต่อผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นารายงาน
ดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
ข้อ
คาถาม
EB 6 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือ
พิจารณาหรือสั่งการ และปรากฏการขอ
อนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
2. ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยต้อง
นาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ที่เป็นรูปเล่มรายงาน
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

EB 6 (2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 รายละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางแก้ไขที่ได้กล่าวถึงในรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ EB
6 (1)
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือโดย รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
ข้อ
คาถาม
EB 6 (2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หรือไม่

หลักฐานประกอบ
ใช้เอกสารจากข้อ EB 6 (1) และเน้นข้อความ
การนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้
ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยให้สาเนาเอกสาร/หลักฐานองค์ประกอบ
จากข้อ EB 6 (1) ที่สาคัญ และเน้นข้อความ
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EB 7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
คาอธิบาย
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่
ทาการของหน่วยหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่
ข้อมูล ทางสื่ อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ สื่อสั งคมออนไลน์ อื่นๆ ทั้งนี้ หากหน่ว ยงาน
มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่หลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็น
ช่องทางและสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน
คาแนะนาการตอบ EB 7
1. หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ควรมีก ารแสดงป้ า ยที่ ชั ดเจนว่ า อยู่ ณ จุ ด ใดของส านั ก งาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลาราชการ หรือให้บริการเวลาตามเวลาราชการ ให้แสดงภาพถ่ายหรือหลักฐาน
ประกอบ
2. ควรมีการแสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการงานของหน่วยงานทางสื่อใดบ้าง
อย่างน้อย 4 ช่องทาง หากมีไม่ครบ 4 ช่องทาง อธิบายในช่องหมายเหตุ
3. ควรมีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดที่เป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ข้อมูลที่นามาเผยแพร่ควรเข้าใจง่าย
4. แสดงข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลา
ทาการของหน่วยงาน กรณีให้บริการเวลาตามเวลาราชการ ให้แสดงหลักฐานประกอบ
EB 7 (1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงานหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏงานด้านประชาสัมพันธ์
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ในงานด้านประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
3. ภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
หรือจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาจุดดังกล่าว

หน้า 30

ข้อ
คาถาม
หลักฐานประกอบ
EB 7 (1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน 1. หลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์
หรือไม่
ควรมีการแสดงป้ายที่จัดเจนว่าอยู่ ณ จุดใด
ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาราชการ โดยไม่พักกลางวัน หรือ
ให้เวลาตามเวลาราชการ แสดงภาพถ่าย
ประกอบ
2. มีจุดบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
3. ปรากฏงานด้านการประชาสัมพันธ์
ในโครงสร้างของหน่วยงาน
4. ภาพถ่ายการให้บริการประชาสัมพันธ์
บริการประชาชน
EB 7 (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย
4 ช่องทาง)
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ บน Website หรือสื่อสังคมอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จริง
2. หลั กฐานการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่ าวผ่ านสื่ อต่างๆ อย่างน้อย 4 ช่องทาง หากมีไม่ครบให้
อธิบายในช่องหมายเหตุ
ข้อ
คาถาม
EB 7 (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย
4 ช่องทาง)
หมายเหตุ
หากมีไม่ครบให้อธิบายในช่องหมายเหตุ

หลักฐานประกอบ
1 Print Screen ข้อมูลอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย เช่น กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
บน Website หรือสื่อสังคมอื่นๆ ที่สามารถ
เข้าถึงได้จริง อย่างน้อย 4 ช่องทาง ข้อมูลที่
นามาเผยแพร่ต้องเข้าใจง่าย ได้แก่
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
4. ..........................
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EB 7 (3) การแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่ออื่นๆ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
2. ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อ
คาถาม
EB 7 (3) การแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาท
ภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. Print Screen ข้อมูลการดาเนินงานของ
หน่วยงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
2. ข้อมูลระบุวันที่ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นปัจจุบันและมีอยู่จริง

EB 7 (4) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการของ
หน่วยงานหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ปรากฏบนสื่อหรือช่องทางการติดต่อของ
หน่วยงาน หรืออื่นๆ
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่นามาตอบคาถามจะต้องสามารถติดต่อได้ และจะต้องมีระบบตอบรับ
หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน กรณีให้บริการเวลาตามเวลาราชการ ให้แสดงหลักฐาน
ประกอบ
ข้อ
คาถาม
EB 7 (4) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของ
หน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ
หรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาทาการของหน่วยงานหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หลักฐานแสดงระบบการเข้าถึงข้อมูลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
2. หลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน หรือ Call
Center การให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทา
การ และกรณีให้บริการเวลาตามเวลา
ราชการ ให้แสดงหลักฐานประกอบ
3. หลักฐานระบบอัตโนมัติอื่นๆ เช่น สาย
ด่วนผู้บริหาร ระบบ line เป็นต้น
4. หลักฐานอื่นๆ
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EB 8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร
คาอธิบาย
การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่สาคัญใน
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนั กและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดราย
หนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้
หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียสามารถสะท้อน
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในปีงบประมาณใดไม่
มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานก็จะต้องมีการจัดทารายงานสรุ ปผลว่าหน่วยไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้
สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ความไม่เป็น
ธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้า
รับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการตามกระบวนการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน) หรือ
อาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
อื่นและได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้อ งเป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ก ารด าเนิ น การตามกระบวนการจั ด การเรื่อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ เสร็ จ สิ้ น ภายในห้ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน) หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาแนะนาการตอบ EB 8
1. แสดงหลักฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยแสดงหลักฐาน
การเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
2. แสดงหลักฐานผู้รับผิดชอบ
2.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
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3. แสดงหลักฐานมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้
ผู้ร้องเรียนทราบ
3.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้เผยแพร่ไว้บน
เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ในหลั ก ฐานดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก ารระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรค และแนวทางแก้ ไ ขในการ
ปฏิบั ติงานเรื่ องร้ องเรี ย น กรณีไม่มี เรื่ องร้องเรียน หน่ว ยงานต้องแสดงสรุปผลที่ นาเสนอต่อ ผู้ บริห ารหรื อ
หลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียน
การจั ด ซื้อจั ดจ้ าง และต้องน าหลั ก ฐานนี้ ป ระกาศเผยแพร่บนเว็ บไซต์ ให้ ส าธารณชนรับทราบ หากมีเรื่อ ง
ร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศเผยแพร่เนื่องจากเป็น เอกสารลับหรือข้อจากัดทางกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผล
และแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อจากัดดังกล่าวด้วย
EB 8 (1) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และ
ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
2. หลักฐานแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และ
ต้อ งระบุ ร ะยะเวลาในการตอบสนองหรือ การแจ้ง ผลการพิ จ ารณาเรื่ องร้ องเรีย นการปฏิ บั ติง านหรื อการ
ให้ บ ริ การของเจ้ าหน้ าที่ภ ายในหน่ วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้ ร้องเรียนทราบ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38
ข้อ
คาถาม
EB 8 (1) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลข
โทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบ
ไปรษณีย์/ช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกาหนด
ตามความเหมาะสม
2. หนังสือขออนุญาตนาคู่มือฯ ขึ้นเผยแพร่
บน Web site หน่วยงาน
3. คู่มือ /แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/
หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
4. ภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณ
หน่วยงาน
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
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EB 8 (2) มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านจัดการ
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือ
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ
คาถาม
EB 8 (2) มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หรือคาสั่ง
มอบหมายให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่
จัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กรณีบรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป
อยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแผนผัง (Flow
Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ทาข้อความ
สาคัญไว้ด้วย
3. หนังสือขออนุญาตนาคาสั่งฯ หรือคู่มือฯ
ขึ้นเผยแพร่บน Web site หน่วยงาน
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

EB 8 (3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลั ก ฐานหรื อ วิ ธี ก ารในการตอบสนองหรื อ การแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
2. หน่วยงานต้องมีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 38 โดยมีการกาหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย
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ข้อ
คาถาม
EB 8 (3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หนังสือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen
หรือ Capture หน้าจอ

EB 8 (4) มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 สรุ ปผลการดาเนิ นการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้รายงานสรุปขอให้แยกเป็น 2 กรณี คือ เรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (เรื่องร้องเรียนทั่วไป) และเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.3 หลักฐานการเผยแพร่ รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่ องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
หรือสื่ออื่นๆ
2. หลั ก ฐานจะต้ องมีค วามน่า เชื่ อถื อ โดยรายงานการสรุ ป ผลการด าเนิ นการเรื่ องร้อ งเรีย น
ดังกล่าวจะต้องมีการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นารายงานดังกล่าว
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
หมายเหตุ กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดทารายงานสรุปผล
นาเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และต้องนาหลักฐานนี้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชน
รับทราบ
ข้อ
คาถาม
EB 8 (4) มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์
หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. สรุปผลการดาเนินการ
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ
การดาเนินงานของหน่วยงานที่ระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ข้อ

คาถาม

หลักฐานประกอบ
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
4. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้องมี
การจัดทารายงานสรุปผลนาเสนอต่อผู้บริหาร
หรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และต้องนาหลักฐานนี้ประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร
คาอธิบาย
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการใดๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือ
พวกพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทาที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้ นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2. การทาธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
3. การท างานหลั ง จากออกจากต าแหน่ ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ โดยใช้ อิ ท ธิ พ ลหรื อ
ความสัมพันธ์จากที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
4. การทางานพิเศษโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนาข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นภายในหน่ ว ยงานจึ ง เป็ น มาตรการ
อย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้อง
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และจะต้ องมี การสร้า งระบบเพื่ อ ป้อ งกั นเรื่ องผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนหรื อการขั ด กั น
ของผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่ วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
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ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้ าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่ว ยงาน
ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้
คาแนะนาการตอบ EB 9
1. แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีบทวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น และสร้ า งกลไกมาตรการ/แนวทางการป้ อ งกั น เพื่ อ ยั บ ยั้ ง การทุ จ ริ ต หรื อ ปิ ด โอกาสการทุ จ ริ ต
เพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางขั้นตอน
การดาเนินการดังนี้
1.1 หน่วยงานทาการศึกษาวิเคราะห์ ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริต เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (สถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตลอดจน
ข้ อ มู ล สภาพแวดล้ อ มอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) เพื่ อ ทราบความเสี่ ย งหรื อ โอกาสที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1.2 น าผลการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ความเสี่ ย งหรื อ โอกาสที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน มากาหนดมาตรการ/แนวทาง เพื่อ
ควบคุมลดโอกาสเกิด และนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1.3 น าผลการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ความเสี่ ย งหรื อ โอกาสที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน มาจัดทาเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน และให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
1.4 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ ยวกับกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานในลักษณะของการฝึกอบรม/สัมมนา หรือถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการอื่นใดแล้วแต่กรณี
1.5 แสดงหลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรณีข้อ 1.5 จะต้องไม่ใช่การตอบว่ามีการจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 9 (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดย รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องมีการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
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ข้อ
คาถาม
หลักฐานประกอบ
EB 9 (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
เพือ่ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. สรุปผลรายงานการประชุมฯ
3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
EB 9 (2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
หน่วยงานจะต้องจัดทาคู่มือ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบ
ของเนื้อหาข้อ 1 ถึงข้อ 7 หากหน่วยงานจะเพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือข้อ 1 ถึงข้อ 7 สามารถทาได้ แต่ต้องมี
องค์ประกอบของเนื้อหาข้อ 1 ถึงข้อ 7 เป็นภาคบังคับ ดังนี้
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
2. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ มาตรา 100 และมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติว่าด้ว ยความผิ ดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. 2560
4. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
5. แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6. ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560
7. MOPH code of Conduct
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ข้อ
คาถาม
EB 9 (2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. เอกสารเริ่มต้นที่แสดงถึงการจัดทาคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
3. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการให้สื่อสาร
และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

EB 9 (3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานการอบรม/สั มมนา ที่มีวัต ถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับ เรื่องการป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สวนรวม
1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ จะต้องนาเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วม
อบรม/สัมมนาด้วย
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือโดย จะต้องมีการเริ่มต้นของการจัดทาโครงการที่เสนอต่อ
ผู้บริหาร และรายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรม/สัมมนาที่เสนอต่อผู้บริหาร และภาพถ่ายประกอบ
ข้อ
คาถาม
EB 9 (3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หลักฐานการจัดการประชุมหรือสัมมนา
หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการ
จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ)
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ซึ่งต้องเป็น
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3. ภาพถ่ายประกอบ
4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงาน
สรุปผลการจัดโครงการอบรม/สัมมนา และ
ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
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EB 9 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
1.3 การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ EB 9 (1)
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการเสนอต่อผู้บริหาร
ข้อ
คาถาม
EB 9 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/
แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากผลการ
วิเคราะห์
2. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการ
หมายเหตุ
จะต้องไม่ใช่การตอบว่ามีการจัดทาคู่มือป้องกัน ปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบ ประกาศ
ฯลฯ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน
3. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ /
แจ้งเวียน และปรากฏการขออนุญาตนา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

EB 10 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร
คาอธิบาย
หน่วยงานควรมีการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีนั้น เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง
ต่อเนื่ อง อีกทั้งยั ง สอดรั บ ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ส นับ สนุนให้ ห น่ ว ยงานน าแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาสู่การปฏิบัติ
หน่วยงาน ต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
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พ.ศ. 2561 ให้ ส อดคล้ องกับ แผนแม่บ ทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งสามารถเรียกดูแผนแม่บท ฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
(1) การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน
หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการกล่ อมเกลาและปลูกฝั ง
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ การให้ความรู้เพื่อพัฒ นาจิตสานึก
สาธารณะและปรั บ พฤติ ก รรม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม
เพื่อเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต การสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อการทุจริต และการผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เป็นต้น
(2) การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หมายถึง การส่งเสริ มหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือการเผยแพร่คู่มือ องค์ความรู้ หรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
(3) การแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน
หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่กาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
แสดงเจตจ านงในการบริ ห ารและปฏิ บั ติง านอย่ างมี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส หรื อ “เจตจ านงสุ จ ริ ต ”
ต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณะชนภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการจัดทาเอกสาร
แสดงเจตจานงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่และสาธารณชน การแถลงทิศทาง
นโยบาย หรือแนวทางการดาเนินงานในสื่อต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในปีที่ผ่านๆ มาด้วย ซึ่งจะทาให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค
จากการดาเนิน กิจกรรม/โครงการตามแผนฯ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานใน
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่มากยิ่งขึ้น
“การวิเคราะห์ผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ” หมายถึง การวิเคราะห์ถึง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการดาเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
“การด าเนิน งานด้ านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ” หมายถึง การดาเนินการใดๆ
ที่ส่วนราชการได้ดาเนินการต่อเนื่องจากสรุปผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน
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“แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และประเด็น 3 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น
คาแนะนาการตอบ EB 10
1. หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ผ ลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในหลักฐานดังกล่าว
ต้องแสดงให้ เห็ น ว่าหน่ ว ยงานได้ด าเนิ นงานโครงการใดไปแล้ ว จานวนกี่โ ครงการ และต้องจาแนกปั ญหา
อุ ป สรรค พร้ อ มแนวทางแก้ ไ ข เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แสดงหลั กฐาน โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
3. มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4. มีการประกาศเจตจานงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และ/หรือสาธารณะชนภายนอกหน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม 2560
EB 10 (1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
1.3 แนวทางแก้ไขการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
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ข้อ
คาถาม
EB10 (1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
/แจ้งเวียน และปรากฏการขออนุญาตนา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site
หน่วยงาน

EB 10 (2) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
หมายเหตุ เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 หลักฐานเกี่ยวกับการประกาศเจตจานงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร
หน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และ/หรือสาธารณะชนภายนอกหน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม
2560
1.3 หลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 และรายงานผลการ
ดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ข้อ
คาถาม
หลักฐานประกอบ
EB10 (2) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปี การทุจริตของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯ
หมายเหตุ เป็นโครงการที่หน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏการ
ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3
ขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site
หน่วยงาน
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ข้อ

คาถาม

หลักฐานประกอบ
4. หลักฐานเกี่ยวกับการประกาศเจตจานง
สุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และ/หรือสาธารณะชนภายนอก
หน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม 2560
5. หลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 1
ถึงไตรมาสที่ 3 และการรายงานผล

EB11 เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงานในหน่ ว ยงาน
อย่างไร
คาอธิบาย
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ถือเป็นกลไกที่สาคัญในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ในการดาเนินงาน และการพัฒนาการดาเนินงานให้มีความโปร่งใส
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในที่นี้ หมายถึง กลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะ
ของกลุ่ม คือ
(1) มีคณะกรรรมการและสมาชิกของกลุ่ม
(2) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ที่ ชั ด เจนเพื่ อ รณรงค์ ห รื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานมี ก าร
บริหารงานที่โปร่งใส
(3) มีระเบียบหรือแนวทางการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
(4) มีกิจกรรมการดาเนินงานที่มีความต่อเนื่อง
การรวมกลุ่มของเจ้ า หน้า ที่ใ นหน่วยงานเพื่อการบริ หารงานที่โ ปร่ งใส หมายถึง กลุ่ มของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะ
ของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
กิจ กรรมที่แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จะปรั บ ปรุ งการบริ ห ารงานของหน่ วยงานให้ มีค วาม
โปร่งใสยิ่งขึ้น หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
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คาแนะนาการตอบ EB 11
1. หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อ การ
บริหารงานที่โปร่งใส ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจริยธรรมประจาสวนราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นต้น
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กลุ่ม ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มอย่างชัดเจน
3. กิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ต้อง
เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะต้องปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของรายงานผลการดาเนินงาน
EB 11 (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. มีการกาหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
2. วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
หมายเหตุ กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว ให้จัดตั้งอย่าง
เป็นทางการ แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการจริยธรรมประจาสวนราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นต้น
ข้อ
คาถาม
หลักฐานประกอบ
EB11 (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
บริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่
หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดาเนิน
กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส
2. การรวมกลุ่ม มีการกาหนด
- สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
- วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การบริ ห ารงานที่
โปร่งใสของหน่วยงาน
- ระเบีย บหรือ แนวทางการดาเนิ นงาน
ของกลุ่มที่ชัดเจน
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EB 11 (2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ตามการดาเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มตามข้อ EB11 (1) ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว จะต้องมีกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ที่มีความ
ต่อเนื่องด้วย (พิจารณาการดาเนินกิจกรรมกลุ่มในปีที่ผ่านมา)
2. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใส
ข้อ
คาถาม
EB11 (2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้นหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
2. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของ
กลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
3. หนังสือเสนอผู้บริหาร เพื่อสั่งการ
และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. Print Screen จาก Web site
หน่วยงาน
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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 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 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของกระทรวง
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ของกระทรวง เพื่อ ให้ส อดคล้อ งตาม
แนวทางพระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพื้นที่ สถานการณ์ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์ กรที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ให้เ กิ ด ความชั ด เจนในการจั ด การสาธารณสุข ในภาวะปกติ ฉุก เฉิน วิ ก ฤติ
การคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จั ด สรรและพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรของกระทรวง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด
คุ้มค่า และสมประโยชน์
(๔) กํ า กั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล รวมทั้ ง ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
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(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน
(๗) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สารนิ เ ทศและการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
ให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่อ งค์กรภาครัฐ
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 รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข อง
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ติด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ ป ลั ด กระทรวงเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) และ
ร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของส่ ว นราชการในสั ง กั ด และการคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอํ า นวยการ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานห้ อ งสมุ ด และ
งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง และ
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง งานคดีอื่น ๆ การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนินการป้องกัน แก้ไข และระงับข้ อ พิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุ ข
รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข
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(๕) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และกํ า กั บ ดู แ ลการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของกระทรวงและเป็ น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งประเทศของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล
(๒) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล
ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งกําหนดกลไก
และรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
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) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก้ ไ ขปั ญ หา และเสนอความเห็ น ด้ า นการเงิ น การคลั ง
การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ
ระบบบริการเฉพาะ และระบบสนับสนุนบริการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการเฉพาะ และระบบ
สนับสนุนบริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นารู ป แบบ และกลไกเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์
(๕) ส่ ง เสริ ม และประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ท้อ งถิ่น กรุงเทพมหานคร และ
ภาคเอกชน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์
การร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานราชการและพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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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) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการริเริ่มและโครงการพิเศษของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแนะนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ระบบประกั น สุ ข ภาพ ระบบการเงิ น
การคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ยั่งยืน และเป็นธรรม
(๒) พั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพที่ จํ า เป็ น และคุ้ ม ค่ า
ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
(๓) พั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ น กํ า กั บ ติ ด ตาม และการดํ า เนิ น การตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงินการคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในทุกระดับ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ในระดับต่าง ๆ
(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ
บริการ และวิชาการ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(๒) พั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย รวมทั้ ง ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ
ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่ง เสริ ม สนั บ สนุน และประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข ในเขตพื้น ที่ จั ง หวั ด
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศ งานสุ ข ศึ ก ษา และการสื่ อ สารสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข ในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศ งานสุ ข ศึ ก ษา และการสื่ อ สารสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงาน
ของหน่วยงานของรัฐ และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ
(๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘)
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘)
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ
ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
(๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทําโดยหน่วยงาน
หรือหน่วยงานภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
(๖) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม
หรือผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ ๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงาน
ของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
(๓) แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งาน
ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
(๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น
รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ จําแนกตามแผนงาน
และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
(๔) รายงานการวิ เ คราะห์ ห รื อ รายงานการประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี
ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
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(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมิน
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
(๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
(๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ข้อ ๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงาน
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
(๓) รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
ของหน่วยงาน
(๔) รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ข องหน่ ว ยงานที่ จั ด ทํ า โดยผู้ ค วบคุ ม
หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ ๑ - ข้อ ๖ ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น
ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ณ สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
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วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน .......................
(ชือ่ หน่วยงำน)................................................
วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

(2)

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

(6)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(7)

(8)

(9)

(10)

อธิบายแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ช่องที่ (1)
ช่องที่ (2)
ช่องที่ (3)
ช่องที่ (4)
ช่องที่ (5)
ช่องที่ (6)
ช่องที่ (7)
ช่องที่ (8)
ช่องที่ (9)
ช่องที่ (10)

ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้
ให้เรียงลาดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซือ้ หรือจ้าง
ระบุชอื่ ของงานที่จัดซือ้ หรือจ้าง
ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือ ที่จะซือ้ หรือจ้างในครั้งนัน้ ทั้งหมดถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซือ้ หรือจ้างในครั้งนัน้
ระบุวงเงินราคากลางของงานซือ้ หรือจ้างในครั้งนัน้
ระบุวิธีการที่จัดซือ้ หรือจัดจ้างในครั้งนัน้
ระบุชอื่ ของผูท้ ี่เข้าเสนอราคาในการจัดซือ้ หรือจ้างครั้งนัน้ ทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชอื่ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายหรือผูร้ ับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ระบุเหตุผลที่คดั เลือกผูข้ ายหรือผูร้ ับจ้างรายนัน้
ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ทาสัญญาหรือข้อตกลงนัน้

แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพำะหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประกอบด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน เท่ำนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับ คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครือ่ งมือที่ใช้สำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจควำมคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสำรวจควำมคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรทำงำน
ในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบ
กำรตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน
แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลัก ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสของหน่ ว ยงำนในภำพรวมในปี งบประมำณ
พ.ศ. 2560
ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำน
ได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
มำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงำน
.คำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบสำรวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมำย ✓ ลงในช่อง ◻ ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ “มี” หรือ “ไม่ม”ี พร้อมระบุรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน
ที่อ้ำงอิง ทั้งนี้ หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบสำรวจด้วย
2. กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบคำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนกฎหมำย ขอให้หน่วยงำนทำหนังสือชี้แจงโดยละเอียด
พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำรอุทธรณ์ต่อไป
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3. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีภำรกิจตำมกฎหมำย
จัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่หน่วยงำนให้ควำมสำคัญมำกที่สุด
ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำน จำนวนมำกที่สุด และมีควำมเสี่ยง
ที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อคำถำมที่เกี่ยวกับภำรกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลัก
ในกำรตอบคำถำม ส่วนข้อคำถำมที่ไม่ได้ระบุถึงภำรกิจหลัก ให้ใช้บริบทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ
4. ติดเครื่องหมำยที่หลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อคำถำม และให้คะแนนอย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ
.
.
(เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภำรกิจหลักในกำรตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่ภำรกิจเดียวกัน
จะไม่พิจำรณำคะแนน)
ดัชนีควำมโปร่งใส
EB1 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำนอย่ำงไร
หมำยเหตุ: 1. พิจำรณำเฉพำะโครงกำร/กิจกรรม ที่ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561
2. จะต้องเป็นโครงกำร/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงำน/โครงกำร และร่วมดำเนินกำร
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
หรือไม่
◻ มี
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

หลักฐำน คือ
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2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรโครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
EB2 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักอย่ำงไร
1) มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) มีรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมคูม่ ือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
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◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
EB3 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงไร
1) มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรให้ผู้รับบริกำรหรือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่

◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
◻ มี
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

หลักฐำน คือ
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ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ดัชนีควำมโปร่งใส
EB4 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ภำยในระยะเวลำ 30 วันทำกำร
หลังจำกวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) หรือไม่

◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
วันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ คือ
.
วันที่ประกำศเผยแพร่ คือ
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
หมำยเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพื่อตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของระบบ
และข้อมูลที่นำมำใช้ประกอบกำรประเมินได้
2. เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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◻ มี

.

องค์ประกอบ
2.1 ชื่อโครงกำร

◻ มี

◻ ไม่มี

2.2 งบประมำณ

◻ มี

◻ ไม่มี

2.3 ผู้ซื้อซอง

◻ มี

◻ ไม่มี

2.4 ผู้ยื่นซอง

◻ มี

◻ ไม่มี

2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
หลักฐำน คือ

◻ มี

◻ ไม่มี

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
3) มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผูเ้ สนองำน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
EB5 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร
หมำยเหตุ: 1. พิจำรณำจำกโครงกำรของหน่วยงำนที่ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 โดยเรียงตำมลำดับงบประมำณสูงสุด จำนวน 5 โครงกำร
2. กรณีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำร ให้แสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำที่มี
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1) โครงกำรที่ 1
1.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
1.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
1.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
1.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
1.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
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2) โครงกำรที่ 2
2.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
2.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
2.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
2.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
2.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
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3) โครงกำรที่ 3
3.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
3.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
3.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
3.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
3.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
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4) โครงกำรที่ 4
4.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
4.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
4.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
4.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
4.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
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5) โครงกำรที่ 5
5.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
5.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
5.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
5.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
5.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
◻ มี หลักฐำน คือ
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

EB6 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
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1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือไม่

◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงไร
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1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง)
◻ มี
.

หลักฐำน คือ (1)
(2)

.
(3)
.
(4)
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
3) มีกำรแสดงข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจที่เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออืน่ ๆ หรือไม่
◻ มี
.
.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

หลักฐำน คือ
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4) มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่

◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร
1) มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) มีกำรกำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
3) มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่
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◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
4) มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรเรือ่ งร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชน
รับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมำยเหตุ: รำยงำนสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร
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1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) มีกำรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรูภ้ ำยในหน่วยงำน เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.

4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
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◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร
1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 เพื่อนำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) มีผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ: เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
EB11 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงไร
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1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่
หมำยเหตุ: กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุม่ ดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
◻ มี
.

หลักฐำน คือ

.
◻ ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
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