การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ความเป็ นมา
ชี้ แจงงบประมาณ ปี 2562

AGENDA
การประเมิน ITA ปี 2562

ความเป็ นมา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

เห็นชอบให้หน่ วยงานของรัฐทุกหน่ วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน

ความเป็ นมา
ให้หวั หน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการประเมิน และนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

ให้หน่ วยงานกากับดูแลส่วนราชการพิจารณานาผลการประเมิน ไปประกอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ

แนวทางการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
มุง่ เน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็ นระบบ

ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุ น
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย

ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)

เป็ นเครื่องมือปฏิรูปและเสริ มสร้าง
ระบบบริ หารงานที่ มี ธรรมาภิ บาล

CORRUPTION PERCEPTION
เป็ นเครื่องมือในการยกระดับ
INDEX
ค่าดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย

มาดูสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยกัน ...

มาตรการป้ องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศต้องดาเนินการ

โดยมุ่งหวังให้หน่ วยงานภาครัฐที่ เข้ารับ
การประเมิ นมีแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หน่ ว ยงานในด้า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือในการยกระดับ
ธรรมาภิบาล มาตรการเชิงรุก
ในการป้ องกันการทุจริต

คืออะไร ?

เครื่องมือในการพัฒนา
องค์กรและพัฒนาระบบงาน
ประเภทหนึ่ง

3
2
1

ช่วงคะแนน

คาอธิบาย

0
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

ปรับตัวแย่ลงมากที่สุด
ปรับตัวแย่ลงมาก
ปรับตัวแย่ลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับตัวดีขึ้นมาก
ปรับตัวดีที่สุดถึงไม่มีปัญหาเลย

41-60 ไม่เปลี่ยนแปลงมาก

41-60 ไม่เปลี่ยนแปลงมาก

ช่วงคะแนน

คาอธิบาย

0
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

ปรับตัวแย่ลงมากที่สุด
ปรับตัวแย่ลงมาก
ปรับตัวแย่ลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับตัวดีขึ้นมาก
ปรับตัวดีที่สุดถึงไม่มีปัญหาเลย

ผลการสารวจ
พบว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ดัชนี สถานการณ์ คอร์รปั ชันไทยปรับตัวดีขึ้น ค่าดัชนี ปรับดี
ขึ้ นมา อยู่ที่ระดับ 55 จากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 52 โดยผลสารวจครั้งนี้ อยู่ในช่วง
การแก้ไขปั ญหา เงินทอนวัด การออกกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 ทาให้ประชาชนรูส้ ึกดี ขึ้นแต่ยงั ไม่รวม
สถานการณ์คอร์รปั ชันปั จจุบนั ที่มี ปั ญหาการจัดซื้ อดาวเทียมสารวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
วงเงิน 7,000 ล้านบาท ของสานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
ซึ่ ง คณะผู ้สัง เกตการณ์ อิ ส ระ6 ราย ที่ อ งค์ก รต่ อ ต้า นคอร์รัป ชัน่ (ประเทศไทย) ส่ ง เข้า ไปร่ ว ม
สังเกตการณ์โครงการนี้ ลาออกทั้งคณะ

ด้า นดัชนี ปั ญ หาและความรุ น แรงของการคอร์รัป ชัน พบว่า ดี ข้ ึ นกว่ า ปี 2560 เช่ น กัน
ค่ า ดัช นี ปรับ ดี ขึ้ นจากเดื อ นธัน วาคม 2560 อยู่ ที่ ร ะดับ 42 ขึ้ นมาอยู่ ที่ ร ะดับ 48 ด้า นดัช นี
ปราบปรามการคอร์รปั ชัน ก็ดีข้ ึนเช่นกัน ค่าดัชนี ปรับดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยูท่ ี่ระดับ 53
มาอยูท่ ี่ 55 ดัชนีการป้ องกันการคอร์รปั ชั ่นค่าดัชนีปรับดีข้ ึนจากเดือนธันวาคม 2560 อยูท่ ี่ระดับ
53 ปรับขึ้นมาอยูท่ ี่ 54
สิ่งที่ปรับขึ้นดีที่สุด คือ ดัชนีการสร้างจริยธรรม และจิตสานึกดีที่สุดในรอบ 8 ปี นับจาก
ปี 2553 โดยดั ช นี ปรั บ ดี ขึ้ นจากเดื อ นธั น วาคม 2560 อยู่ ที่ ร ะดั บ 62 ปรับ ขึ้ นมาอยู่ ที่ 64
โดยเฉพาะแนวโน้มการสร้างจิตสานึกเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 66 มาอยู่ที่
68 สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการคอร์รปั ชัน คือความล่าช้ายุ่งยากของขั้นตอนการดาเนิ นการ
ของราชการ ทาให้ขา้ ราชการมีโอกาสและความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย

รูปแบบของการคอร์รปั ชัน่ พบมากสุด คือ ให้สินบน ของกานัล หรือรางวัลต่างๆ
ด้านทัศนคติและจิตสานึกต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน พบว่า
1. ประชาชนร้อยละ 99 ไม่เห็นด้วยว่าการคอร์รปั ชันเป็ นเรือ่ งไกลตัวอีกต่อไป
2. ประชาชนร้อยละ 99 ไม่เห็นด้วยกับการที่รฐั บาลทุจริต คอร์รปั ชั ่นแต่มีผลงานและ
ทาประโยชน์ให้สงั คมเป็ นเรือ่ งที่รบั ได้
ด้านความสามารถทานทนต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน พบว่า
- ความทานทนลดลง โดยค่ า ดัช นี ล ดลงจากอยู่ ที่ ร ะดับ 2.03 ในช่ ว งส ารวจเดื อ น
ธันวาคม 2560 ปรับลดลงมาอยูท่ ี่ 1.87

ด้านประสิทธิภาพการทางานในการต่อต้านการคอร์รปั ชันของสานักงาน ป.ป.ช. พบว่า
- มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 54 ขณะทีร่ อ้ ยละ 31 เห็นว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง

ชี้แจงงบประมาณ ปี 2562

งบประมาณ 5,792,000 บาท

$
งวดที่ 1

%

39.36
%

22 ตุลาคม 2561

2,280,000 บาท

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
(30,000 บาท/จังหวัด)

$
งวดที่ 2

60.64

3,512,000 บาท

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 878 อาเภอ
(4,000 บาท/อาเภอ)

ดาเนินกิจกรรมตามตัวชี้ วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)

จัดส่งรายงานการใช้งบประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
sutthinee.ninkhong@gmail.com

สรุปการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2561

รายงานการใช้งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

หน่วยงาน

งบที่รบั จัดสรร
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

GFMIS

คงเหลือ (บาท)

1

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

130,000

130,000

0

130,000

0

2

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน

62,000

60,206

1,794

3

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

58,000

58,000

0

4

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง

82,000

82,000

0

5

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่ าน

90,000

82,960

7,040

6

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

62,000

62,000

0

7

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

102,000

102,000

0

8

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

66,000

66,000

0

9

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุ โลก

66,000

66,000

0

10

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

66,000

63,000

3,000

11

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

66,000

66,000

0

60,206
58,000
82,000
82,960
62,000
101,155
65,975
66,000
63,000
66,000

1,794
0
0
7,040
0
845
25
0
3,000
0

ที่

หน่วยงาน

งบที่รบั จัดสรร
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

GFMIS

คงเหลือ (บาท)
119.63
0.5
110
0
0
0
24
0
26,200
0
5,310
0
1,550

12

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

74,000

73,000

1,000

13

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

66,000

66,000

0

14

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี

62,000

61,890

110

15

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

62,000

62,000

0

16

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร

74,000

74,000

0

17

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

78,000

78,000

0

18

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

90,000

90,000

0

19

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

46,000

44,800

1,200

20

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

54,000

54,000

0

21

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

58,000

58,000

0

22

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

94,000

92,790

1,210

23

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

74,000

74,000

0

24

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

82,000

80,450

1,550

73,880.37
65,999.5
61,890
62,000
74,000
78,000
89,976
46,000
27,800
58,000
88,690
74,000
80,450

25

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

54,000

53,610

390

53,610.08

389.92

26

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

58,000

57,530

470

58,000

0

ที่

หน่วยงาน

งบที่รบั จัดสรร
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

GFMIS

คงเหลือ (บาท)

82,000
58,000
61,996
62,000
55,300
41,900
42,000
70,000
70,258
58,000
61,340
54,000
70,000
71,440
56,998

0
0
4
0
14,700
100
0
0
3,742
0
0
0
0
2,560
1,002

27

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

82,000

82,000

0

28

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

58,000

58,000

0

29

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

62,000

58,942

3,058

30

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

62,000

62,000

0

31

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

70,000

70,000

0

32

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

42,000

41,700

300

33

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

42,000

41,440.4

559.6

34

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

70,000

70,000

0

35

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

74,000

70,602

3,398

36

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

58,000

57,900

100

37

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

66,000

61,340

4,660

38

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

54,000

54,000

0

39

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

70,000

70,000

0

40

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

74,000

74,000

0

41

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

58,000

56,998

1,002

ที่

หน่วยงาน

งบที่รบั จัดสรร
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

GFMIS

คงเหลือ (บาท)

61,960
102,000
133,908
81,345
110,000
54,665
85,948
66,000
54,000
110,000
78,000
102,000
79,510
157,717
121,928.64

40
0
92
655
0
7,335
52
0
0
0
0
0
14,490
283
71.36

42

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

62,000

61,960

40

43

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์

102,000

58,000

44,000

44

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

134,000

133,930

70

45

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

82,000

76,545

5,455

46

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

110,000

110,000

0

47

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

62,000

54,665

7,335

48

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

86,000

86,000

0

49

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

66,000

66,000

0

50

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

54,000

54,000

0

51

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

110,000

105,420

4,580

52

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

78,000

78,000

0

53

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

102,000

102,000

0

54

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

94,000

94,000

0

55

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

158,000

151,913

6,087

56

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมั ย์

122,000

64,638

57,362

ที่

หน่วยงาน

งบที่รบั จัดสรร
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

GFMIS

คงเหลือ (บาท)
0
0
6
88
2,740
0
0
0
0
24,680
2,665
0
0

57

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

98,000

98,000

0

58

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

58,000

58,000

0

59

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

66,000

66,000

0

60

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ

118,000

117,972

28

61

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

130,000

130,000

0

62

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

58,000

58,000

0

63

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

42,000

42,000

0

64

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

50,000

50,000

0

65

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

62,000

61,945

55

66

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

122,000

100,820

21,180

67

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

62,000

59,335

2,665

68

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

62,000

62,000

0

69

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

106,000

106,000

0

98,000
58,000
65,994
117,912
127,260
58,000
42,000
50,000
62,000
97,320
59,335
62,000
106,000

70

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

70,000

69,996

4

70,000

0

71

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

82,000

76,078

5,922

64,478

17,522

ที่

หน่วยงาน

งบที่รบั จัดสรร
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ
(บาท)

GFMIS

คงเหลือ (บาท)
0
1,220
0
70
0

72

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปั ตตานี

78,000

78,000

0

73

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

74,000

73,130

870

74

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

62,000

62,000

0

75

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

94,000

93,930

70

76

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

58,000

58,000

0

78,000
72,780
62,000
93,930
58,000

5,792,000

5,605,435

186,564.60

5,646,794.59

145,205.41

(97.49)

(2.50)

2%

5,646,794.59
98%

2%

140,205.41

การประเมิน ITA ปี 2562
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

มาตรการป้ องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศต้องดาเนินการ

โดยมุ่งหวังให้หน่ วยงานภาครัฐที่ เข้ารับ
การประเมิ นมีแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หน่ ว ยงานในด้า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือในการยกระดับ
ธรรมาภิบาล มาตรการเชิงรุก
ในการป้ องกันการทุจริต

คืออะไร ?

เครื่องมือในการพัฒนา
องค์กรและพัฒนาระบบงาน
ประเภทหนึ่ง

มาตรการ 3 ป. 1 ค. กระทรวงสาธารณสุข
01
02

03

04

ปลูก/ปลุกจิตสานึก
ป้ องกัน
ปราบปราม
เครือข่าย

หลักการสาคัญ

3

การประเมิน ITA ของ สป.

Systematic
ความเป็ นระบบของกระบวนการ ที่ทาให้การดาเนิ นการนั้ น
เป็ นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุง่ และสอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร

Measurable
การกาหนดตัวชี้ วัดเพื่อให้ได้
คาตอบ การควบคุม ติดตาม
และประเมินผลการดาเนิ นงาน

Sustainable
มุง่ เน้นการนากระบวนการ
ที่วางไว้อย่างเป็ นระบบไปสู่
การปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอ ทัว่ ถึง
เพื่อนาไปสู่ความยัง่ ยืนขององค์กร

โอกาสในการปรับปรุง Opportunity for Improvement : OFI

กระทรวงสาธารณสุ ข น าเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณธรรม
และความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
( ITA) ไ ป ข ย า ย ผ ล สู่ ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2558

สสจ. 76 จังหวัด
(รพศ. + รพท.)

สสจ. 76 จังหวัด
(รพศ. + รพท.)

2559

2560

สสจ. 76 จังหวัด
(รพศ. + รพท.)
สสอ. 2 แห่ง/จังหวัด
รพช. 2 แห่ง/จังหวัด

สสจ. 76 จังหวัด
รพศ./รพท. 116 แห่ง
สสอ. 878 แห่ง
รพช. 778 แห่ง

2561

KPI 44
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

2562

หลักการประเมินตนเอง Self-Assessment
ข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์

จานวน 26 ข้อ
EB 1–EB 26

Evidence Base Integrity and Transparency Assessment :
EBIT

เป็ นกลไกการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นา
และปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและให้ก ารบริ ห ารราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

KPI 44
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

สสจ. 76 จังหวัด

รพศ./รพท. 116 แห่ง

รวม 1,850 แห่ง

สสอ. 878 แห่ง

รพช. 780 แห่ง

ร้อยละ
90

Self-Assessment
Q

Q

Q

Q

3

6

9

EB 1–EB 4

EB 1–EB 26

EB 1–EB 26

EB 1–EB 26

Formular

Formular

Formular

W

12

Small
Success

Milestone

เกณฑ์การให้คะแนน
ไตรมาสที่ 1 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ข้อ EB 1

-

ข้อ EB 2

-

ข้อ EB 3-4

ไตรมาสที่ 2- 4 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

70

75

80

85

90

KPI 44

5
4
3

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA

2

1

70

75

80

85

90

ไตรมาส 4
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

1

เชิงระบบ

2

ปรับสาระในข้อคาถาม

2
3

26 ข้อคาถาม

กรอบการประเมิน 5 ดัชนี
ดัชนี วฒ
ั นธรรม
คุณธรรมในองค์กร
Integrity Culture
Index

ดัชนี ความพร้อมรับผิด
Accountability Index
1

ดัชนี ความโปร่งใส
Transparency Index
.

3

2

5

4

ดัชนี ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
Corruption-Free Index

ดัชนี คุณธรรม
การทางาน
ในหน่ วยงาน
Work Integrity Index

ดัชนีความโปร่งใส
Transparency
Index

เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับ ความสามารถในการให้และเปิ ดเผยข้อ มูลต่างๆ
รวมถึ ง ข้อ มู ล การด าเนิ นงานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ ด าเนิ นการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรื อบิ ดเบื อนข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการ
จัด ซื้ อจัดจ้า ง ซึ่ ง เป็ นการด าเนิ น งานที่ มี ค วามเสี่ ย งในการทุ จ ริ ต มากกว่า
การดาเนิ นงานด้านอื่นๆ หน่ วยงานจะต้องดาเนิ นการและส่งเสริ มให้เกิ ด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด รวมไปถึงการเปิ ดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนิ น งานด้า นต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน ตั้ง แต่ ก ารร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
ร่ วมจัดท าแผนงาน ร่ วมดาเนิ นการ และการมี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบ
และสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน และร้องเรี ยน
เจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้

เป็ นดั ช นี ที่ ป ระเมิ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ข องผู ้บ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานที่ แสดงถึ งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ อย่างเต็มใจ
กระตือรือร้น มีความพร้อมที่ จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะ
ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ ถูกต้อง
ชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปั ญหาและได้รับ
ผลประโยชน์ อ ย่า งแท้จ ริ ง รวมถึ ง ความกล้า หาญที่ จ ะรับ ผิ ด ชอบในผล
การปฏิ บัติ ง านของตนเอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน
ด้ว ยซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต พร้ อ มรั บ ผิ ด เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาด เพื่ อ สร้ า ง
ความเชื่ อ มั น่ แก่ ส าธารณชนว่ า การขั บ เคลื่ อ นหน่ วยงานจะเป็ นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

ดัชนีความพร้อม
รับผิด
Accountability
Index

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน
Corruption Free Index

เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุ จริ ตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรี ยกรั บสิ นบน การรับ
ทรัพ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู ้อื่ น การเรี่ ย ไร การใช้อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่
ในการเอื้ อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น การแสวงหาผลประโยชน์ ร่วมกันกับองค์กรธุ รกิจเอกชน
หรื อ ประเมิ น เกี่ ย วกับ กระบวนการกาหนดมาตรการ กลไก หรื อการวางระบบในการป้ องกัน
การรับสินบน

ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร
Integrity Culture Index
เป็ นดัชนี ที่ป ระเมิ น เกี่ย วกับ พฤติ กรรมและทัศนคติ ในการปฏิบัติ งานที่ มีการปลู กฝั ง สัง่ สอน หรื อ ถ่ า ยทอดแก่ กัน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็ นแนวทางปฏิบตั ิประจาหรือวัฒนธรรมของหน่ วยงาน ซึ่งวัฒนธรรม
เหล่ านั้ นควรเป็ นการปฏิ บัติตนหรื อ ทัศ นคติ เป็ นการขัด เกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไ ม่ย อมรับ พฤติ กรรม
การทุจริตต่างๆ ในหน่ วยงาน จนกระทัง่ ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุ จริตได้ รวมไปถึ งกระบวนการของ
หน่ วยงานที่จะต้องปลูกฝั งและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการของหน่ ว ยงานที่ มี การกาหนดแผนการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตในหน่ ว ยงาน
นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุ ลภายในที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน
เห็นความสาคัญและเกิดความตระหนั กถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต
ได้เช่นกัน

ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหน่วยงาน
Work Integrity Index
เป็ นดัช นี ที่ ป ระเมิ นเกี่ ย วกับ กระบวนการของหน่ วยงานและพฤติ ก รรมของเจ้า หน้า ที่ ใ นหน่ วยงาน
ที่ แ สดงถึ ง การให้ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะต้อ งก าหนดให้มี คู่ มื อ ห รื อ มาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและมีการปฏิบตั ิงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยูเ่ สมอ ส่งผลให้
เกิ ดมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการปฏิบัติง านและการให้บ ริ ก าร และประเมิ น กระบวนการ
มุ่ ง ตอบสนองต่ อ ผู ้รั บ บริ ก ารหรื อ ประชาชน ด้ว ยการพั ฒ นากระบวนการอ านวยความสะดวก
การให้บ ริ ก ารประชาชน ด้ว ยการแสดงขั้ น ตอน ระยะเวลาที่ ใ ช้ ซึ่ ง จะต้อ งให้ค วามส าคั ญ กั บ
การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็ นลักษณะคุณธรรมที่หน่ วยงานจะต้องพึงปฏิบัติ
ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงาน

Conceptual
Framework

ดัชนี

ตัวชี้ วัด

เครื่องมือ

EBIT

EBIT
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สัดส่วนข้อคาถามตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
ดัชนี

ความโปร่งใส (Transparency Index)
ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน

(Corruption Free Index)

EBIT

จานวน (ข้อ)

EB 1-EB 9
EB 10-EB 16

9
7

EB 17

1

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) EB 18-EB 24
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity

Index)

EB 25-EB 26

7

2
26

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การให้คะแนน กาหนดให้แต่ละคาถามมีคะแนนดังนี้
ข้อกาหนด

คะแนน

เอกสาร/หลักฐานประกอบมีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตาม
ข้อกาหนด

0

เอกสาร/หลักฐานประกอบมีครบถ้วน และถูกต้องตาม
ข้อกาหนด หรือมีมากกว่าข้อกาหนด แต่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยง สร้างนวัตกรรมการปฏิบตั งิ าน

100

แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence–Based Integrity and Transparency
Assessment (EBIT)

1

หน่ วยงานกรอกชื่อหน่ วยงานในช่องว่างที่กาหนด

2

หน่ วยงานกรอกภารกิจหลักของหน่ วยงาน เลือกเพียง 1 ภารกิจ
หลัก จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

วิธีการตอบแบบสารวจ
ภารกิ จ หลัก หมายถึ ง ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานตามกฎหมายจั
ด ตั้ง ของหน่ ว ยงาน ทั้ง นี้ หากหน่ ว ยงานมี ภา รกิ จ
3
ตามกฎหมายจัด ตั้ง มากกว่ า 1 ภารกิ จ ให้คัด เลื อ กเพี ย งภารกิ จ เดี ย ว โดยพิ จ ารณาจากภารกิ จ ที่ ห น่ ว ยงาน
ให้ความสาคัญมากที่สุดประเด็ นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยข้อคาถามที่เกี่ยวกับ
ภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคาถาม ส่วนข้อคาถาม
4 จในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิ
เงื่อนไข เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB 5–EB 7 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB 5–EB 7
ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตอ้ งนาส่ง
มุ่งเน้นในลักษณะ

ต้นน้ า

กลางน้ า

ปลายน้ า

คาอธิบายวิธีการตอบแบบสารวจ
1

2

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน
ช่อง  ที่เป็ นตัวเลือกคาตอบ ดังนี้
 มีการดาเนิ นการ
 ไม่มีการดาเนิ นการ พร้อมเหตุผลประกอบ

จัดทาแบบสารวจ พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่อา้ งอิงประกอบการตอบ รวมถึง
เอกสาร/หลักฐานการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ

3

4

กรณีหน่ วยงานไม่สามารถตอบคาถามข้อใดได้
เนื่ องจากข้อจากัดด้านกฎหมาย ข้อจากัดด้านต่างๆ
ขอให้หน่ วยงานชี้ แจงรายละเอียดในแบบสารวจ พร้อม
แนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพือ่ ให้
ผูต้ รวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด
และระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป
ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทาแถบ
สีเน้นข้อความในลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพือ่ ให้ผูต้ รวจ
ประเมิน ฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม และให้คะแนนอย่าง
แม่นตรงมากที่สุด

ข้อคาถามและคาแนะนา
การตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
2562

Evidence–Based Integrity and Transparency
Assessment (EBIT)

INDEX

“

“

ดัชนี ความโปร่งใส
(Transparency Index)

ดัชนีความโปร่งใส
เป็ นดั ช นี ที่ ป ระเมิ น เกี่ ย วกับ ความสามารถในการให้แ ละเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ า งๆ รวมถึ ง ข้อ มู ล
การดาเนิ นงานตามภารกิจของหน่ วยงานที่ดาเนิ นการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิ ดเบือน
ข้อ มูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้า ง ซึ่ งเป็ นการดาเนิ น งานที่ มีค วามเสี่ ยงในการทุ จ ริ ต
มากกว่าการดาเนิ นงานด้านอื่นๆ หน่ วยงานจะต้องดาเนิ นการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด รวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผูม้ ี ส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ของหน่ วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนิ นการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถ
ร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน และร้อ งเรี ย นเจ้า หน้ า ที่ ที่ ข าดคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสได้

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

คาอธิบาย
การจัด ซื้ อจัด จ้า งและการบริ หารพัสดุ ข องหน่ ว ยงานของรัฐ ต้องก่อ ให้เกิด ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ และต้อ ง
สอดคล้องกับหลักการ คุม้ ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้ องกันปั ญหาทุจริต
การให้แ ละการเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ถื อเป็ นมาตรการสาคัญ ที่ ส่งเสริมกระบวนการป้ องกั นการทุ จริต
ที่เกิดขึ้ นในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุ มตั ิให้จดั ซื้ อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่ วนราชการ และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ขอ้ มูล ข่าวสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้ วัดความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชาช นตรวจดูได้
ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้หน่ วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็ นธรรม และเพื่อเป็ นการป้ องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างหน่ วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อ
จัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามประกาศฯคณะกรรมการข่อมูล ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้ วัดความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไ ด้ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ ง (8) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

นอกจากการให้แ ละเปิ ดเผยข้อมูล การจัดซื้ อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ ยวข้อ งและความสัมพันธ์ระหว่ าง
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยหน่ วยงานจะต้องกาหนดวิธีก าร หรือกระบวนการ
ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างว่ามีความสัมพันธ์หรือรูจ้ ักสนิ ท สนมกับผูท้ ี่ มาเสนองาน
หรือไม่ ทั้ง นี้ เพื่อเป็ นการป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนตามนั ยในมาตรา 126 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ว ย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่า งประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

เมื่ อ เสร็ จ สิ้ นกระบวนการจัด ซื้ อจัด จ้า งในแต่ ล ะไตรมาส หรื อ ในแต่ ล ะปี งบประมาณ การจัด ท ารายงานวิ เ คราะห์
ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็ นวิธีการหนึ่ งในการสรุปผลการดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
จัดซื้ อจัดจ้างที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ มีความคุม้ ค่าหรือมี ความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้ อ
จัดจ้างมีแนวโน้มเป็ นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็ นจานวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจากัด
อย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งจะต้องมีการจัดทาข้อเสนอเพื่อนาไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างในปี ต่อไปด้ว ย ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างในปี งบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภ าพและเกิดความ
คุม้ ค่าสูงสุด
นอกจากนี้ สิ่งสาคัญยิง่ หน่วยงานจาเป็ นต้องกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้ อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยน หรือโดยนิ ติกรรมอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
แผนปฏิ บั ติ ก ารจัด ซื้ อจัด จ้า งประจ าปี ของหน่ ว ยงาน หมายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารจัด ซื้ อจัด จ้า งภาครั ฐ ตาม
พระราชบัญ ญัติ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่า ด้ว ย
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญ ชี ก ลางและหน่ ว ยงานของรัฐ ตามวิธี ก ารที่ ก รมบัญ ชี ก ลางก าหนด และให้ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงานของรัฐนั้น
แผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ของหน่ วยงาน
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ ดินก่อสร้าง) และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ ภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และประกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและหน่ ว ยงานของรัฐ ตาม วิ ธี ก าร
ที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงานของรัฐนั้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หมายถึง หน้าเว็บไซต์หลักที่หน่ วยงานใช้เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
ของหน่ วยงานผูเ้ ข้ารับการประเมิน

ข้อ ก าหนดงบประมาณที่ ต อ้ งด าเนิ นการจัด ทาแผนปฏิ บัติการจัด ซื้ อ
จัดจ้างในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ดาเนิ นการในทุกหมวดเงินงบประมาณประกอบด้วย

งบดาเนินงาน
1
2

งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562

งบลงทุน
01

งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
02

งบเงินอุดหนุ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
03

งบรายงายจ่ายอื่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
04

เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

EB 1

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา)
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานในรูปแบบรายงานที่ แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ที่ผ่านมา
(ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีการรายงานเสนอ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) รวบรวมฐานข้อมูลที่ตอ้ งนามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่ วยงาน โดยจาแนกเป็ นรายหมวด แสดง
ให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้ อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้ อจัดจ้างแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ต้งั ไว้ และใช้จา่ ยจริงในแต่ละรายการ
- ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามวิ ธีการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
- ร้อ ยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างแล้วเสร็จในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิ บตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง
ในปี งบประมาณถัดไป

2) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ที่ผ่านมา โดยนาข้อมูลที่ได้ท้งั หมดตามข้อ 1) ทาการวิเคราะห์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ
2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หลักฐานต้องมีความน่ าเชื่อถือ โดยรายงานเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาในอันที่จะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้ อจัดจ้าง
ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแสดงหลักฐานที่นาไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม
4) ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง
อื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 1

หลักฐานประกอบ
1) บันทึ กข้อความรายงานผูบ้ ริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสัง่ การ และ
ปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น
2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้ อจัดจ้างในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่มีลักษณะเป็ นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็ น
ระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น

EB 2

หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึ งการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนิ นการ เพื่อ ส่งเสริม
ความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ ค่าสูงสุด จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ /ข้อสัง่ การอย่างเป็ นทางการ โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงาน หรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบอานาจ
2) มีกรอบแนวทางการดาเนิ นการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา
ดาเนิ นการ การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่ อง และผูท้ ี่มีหน้าที่ในการดาเนิ นการในเรื่องต่ างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า ให้หน่ วยงานของรัฐ จัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ... ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้ อจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้ อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้ อจัดจ้าง

เงื่อนไขหลักฐานข้อนี้
1) หน่ วยงานจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ได้แก่
งบดาเนินงาน
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบลงทุน
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- งบเงินอุดหนุ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- งบรายงายจ่ายอื่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้าง จะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ ตามข้อ 2.1 ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/
รายการที่จะซื้ อจ้าง (2) วงเงินที่จะจัดซื้ อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่ าจะจัดซื้ อจัดจ้าง หน่ วยงาน
ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ภายใน 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ โดยระบุ
วันที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิ บายข้อคาถาม และวันที่ ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน และต้ องมีหนั งสือ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบการพิจารณา
หากหน่ ว ยงานมี ก ารประกาศเผยแพร่ แ ผนปฏิ บัติ ก ารจัด ซื้ อจัด จ้า งล่ ว งเลยกว่ า ระยะเวลาที่
กาหนดไว้ดว้ ยเหตุสุดวิสยั หรือสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลใน
ความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพื่อให้ผปู ้ ระเมินผลทราบด้วย

เงื่อนไขหลักฐานข้อนี้
2) หน่ วยงานจะต้องแนบคาสัง่ มอบหมายการปิ ดประกาศ หรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
3) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อ ตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบ
และข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมิน
4) ผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มัติให้นาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็ นระบบ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัด ซื้ อจัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ บัญ ญัติ ว่า หน่ ว ยงานของรัฐ ต้อ งจัด ให้มี ก ารบัน ทึ ก รายงานผล
การพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจดู
ข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว
(2) วงเงินที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้าง
(3) ระยะเวลาที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้าง
(4) วิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง
1) หน่ ว ยงานต้อ งรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนการจัด ซื้ อจัด จ้า งประจ าปี และจัด เก็ บ ไว้อ ย่า งเป็ นระบบ
โดยจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 4 รายการ ดาเนิ นการรายงานผลตามแผนจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนดในกรอบแนวทาง เช่น งบลงทุน ทุกไตรมาส งบดาเนิ นงาน ทุก 6 เดือน เป็ นต้น
2) ข้อมูลการรายงานผลการดาเนิ นการตามแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี จะต้อ งแสดงรายละเอี ยดครบทั้ง
4 รายการ ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้จดั ซื้ อ
จัดจ้าง และ (4) วิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง
3) ระบบข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การจัด ซื้ อจัด จ้า งต้อ งสามารถสอบทานกลับ เพื่ อ ตรวจสอบความมี อ ยู่ จ ริ ง ของระบบ
และข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมิน

2.3 การป้ องกันผูท้ ี่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญา มาตรา
13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บญ
ั ญัติวา่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ผูท้ ี่มีหน้าที่
ดาเนินการต้องไม่เป็ นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาในงานนั้น
1) อนุ โลมให้ใช้หนั งสือสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
เรื่อง ขอส่งประกาศสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานด้าน
การจัด ซื้ อจัด จ้า ง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริ สุ ท ธิ์ ใ จในการจัด ซื้ อจัด จ้า งของหน่ ว ยงานในการเปิ ดเผยข้อ มู ล
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ข องหัว หน้ า เจ้า หน้ า ที่ เจ้า หน้ า ที่ และผู ้ต รวจรับพัส ดุ จ านวน 2 แบบ คื อ วงเงิ น เล็ ก น้ อ ย
ไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
2) มี วิ ธี ก ารหรื อ กระบวนการตรวจสอบถึ ง ความเกี่ ย วข้อ งระหว่า งเจ้า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด ซื้ อ จัด จ้า ง และ
ผูเ้ สนองาน เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้อนจะต้องมีการดาเนิ นการอย่างเป็ นรูปธรรม มีการสัง่ การจากผู ้ บริหาร และนาไป
ปฏิบตั ิจริง
3) มีกระบวนการ ควบคุม กากับ และสอบทาน โดยมีการสัง่ การจากผูบ้ ริหารและปฏิบตั ิจริงในหน่ วยงาน
3) ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาคาสัง่ /ข้อสัง่ การอย่างเป็ นทางการ และกรอบแนวทางตามข้อ 2) และแนวทาง
การดาเนิ นการตามข้อ 2.1-2.3 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์ม การเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 2

หลักฐานประกอบ

1) บันทึกข้อความ ลงนามคาสัง่ /ข้อสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) คาสัง่ /ข้อสัง่ การ อย่างเป็ นทางการลงนามโดยผูบ้ ริหารสูงสุ ดของหน่ วยงาน โดยผูบ้ ริหารสูงสุ ดของ
หน่ วยงาน หรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบอานาจ
3) กรอบแนวทางการดาเนิ นการเพื่ อส่งเสริ มความโปร่งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธี การ
ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนิ นการ การกาหนดกลไกการกากับติ ดตามอย่างต่อเนื่ องและผูท้ ี่ มีหน้ าที่ ในการ
ดาเนิ นการในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 2) (ในข้อ 2.1-2.3) ดังนี้

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ภายใน 30 วันทาการ ระบุวนั ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
อธิบายข้อคาถาม วันที่ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชดั เจน
- หนั ง สื อ รายงานผู ้บ ริ ห ารรับ ทราบ และ/หรื อ พิ จ ารณาสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญ าตน าเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
- หนังสือจัดสรรงบประมาณ
- แผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ที่ได้รบั หนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- คาสัง่ มอบหมายการปิ ดประกาศ หรือปลดประกาศ
- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงาน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web
site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3.2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
- หนั ง สื อ รายงานผู ้บ ริ ห ารรับ ทราบ และ/หรื อ พิ จ ารณาสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญ าตน าเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
- รายงานผลการดาเนิ นการตามแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web
site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.3 การป้ องกันผูท้ ี่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญา
- หนั งสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้ อจัดจ้าง และผูเ้ สนองาน เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนเป็ นคาสัง่ /ระเบียบ/ ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม
กากับ สอบทาน (ประกาศสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุ คลากรใน
หน่ วยงานด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานในการ
เปิ ดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผูต้ รวจรับพัสดุ จานวน 2 แบบ คือ
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)
- หนังสือขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
- หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้ อจัดจ้าง
และผูเ้ สนองาน เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print
Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
- หลักฐานชุดใบสาคัญการเบิกจ่าย ฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการนาผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
EB 3

หน่ ว ยงานจะต้อ งส่ ง หลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง การเผยแพร่ แ ผนการจัด ซื้ อจัด จ้า งประจ าปี ของหน่ ว ยงาน (ตามมาตรา 11 แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ระบุวา่ ให้หน่ วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้ อจัด
จ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่ ก รมบัญ ชี ก ลางก าหนด และให้ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ ปิ ดประกาศของหน่ ว ยงานของรัฐ นั้ น ) จะต้อ งมี
รายละเอียด ดังนี้

1) หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จานวน 2 โครงการ
- วงเงิน 5,000 บาท ขึ้ นไป
- วงเงินสูงสุด
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิในการดาเนิ นการจัดซื้ อ
จัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ข้อ 2 การจัดซื้ อจัดจ้างที่ไม่ตอ้ งลงในระบบ
ข้อ 2.2 การจัดซื้ อจัดจ้าง
ข้อ 2.2.1 กรณีราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต ่ากว่า
5,000 บาท

EB 3

หลักฐานประกอบ
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จานวน 2 โครงการ
1. วงเงิน 5,000 บาท ขึ้ นไป จานวน 1 โครงการ
2. วงเงินสูงสุด จานวน 1 โครงการ

เงื่อนไข หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางเท่านั้น

หน่วยงานมีการเผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็ นระบบ

EB 4

หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึ งการเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานอย่างเป็ นระบบ และ
เผยแพร่ ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้

1) มีเนื้ อหาที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บนั ทึกรายละเอียดการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้ อจั ดจ้างทุกรายการตามที่ระบุ
ในแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ล ะรอบเดื อน (แบบ สขร. 1) ซึ่ งมีรายละเอี ยดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อรายการที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณ
(3) ราคากลาง
(4) วิธีการซื้ อหรือจ้าง
(5) ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
(6) ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
(7) เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
(8) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตามประกาศคณะกรรมการ
หมายเหตุ ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ โปร่งใส
และตัวชี้ วัดความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้ป ระชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1
(5) บัญ ญัติ ว่า สรุ ป ผลการจัด หาพัส ดุ ใ นแต่ ล ะรอบเดื อ น ตามมาตรา 9(8) ที่ เ ป็ นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่ วยงานภาครัฐถือปฏิบตั ิและดาเนิ นการ
อย่างเคร่งครัด
ราคากลาง เป็ นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างของ
หน่ วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้
ข้อบังคับมาตรา 62 ให้หน่ วยงานของรัฐ ประกาศราคากลางรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางในระบบ
เครื อ ข่า ยสารสนเทศของกรมบัญ ชี ก ลาง ตามวิธี ก ารที่ ก รมบัญ ชี ก ลางก าหนด ตามหนั ง สื อ กรมบัญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค
0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และหนั งสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0505.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม
2561
2) ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาคาสัง่ /ข้อสัง่ การอย่างเป็ นทางการ และกรอบแนวทางดังกล่าวไปเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 4

หลักฐานประกอบ

1) บัน ทึ ก ข้อ ความรายงานผู ้บ ริ ห ารรั บ ทราบ และ/หรื อ พิ จ ารณาสัง่ การ และปรากฏ
การขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง
อื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

คาอธิบาย
ในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจหลักของหน่ วยงาน หน่ วยงานควรส่งเสริมให้ผูท้ ี่มีส่ว นได้ส่วนเสีย
เข้า มามีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิ บาล ซึ่งขั้น ตอน/กระบวนการต่างๆ ที่ จะให้ประชาชนหรื อผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมนั้ น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมดาเนิ นการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติ ดตามประเมินผล
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ
ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หมายถึ ง ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จหลั ก
ของหน่ วยงาน รวมถึงประชาชนหรือหน่ วยงานที่เป็ นผูร้ บั บริการตามภารกิจหลักของหน่ วยงาน

คาแนะนาการตอบข้อ EB 5-EB 7
1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนิ นการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ พ.ศ.2562
2. จะต้อ งเป็ นโครงการ/กิ จ กรรมเดี ย วกัน โดยแสดงให้เ ห็ น ถึ ง กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มตั้ง แต่ ก ารร่ ว มแสดง
ความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ และร่วมดาเนิ นการ
3. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทาแผนงาน/โครงการและการดาเนิ นโครงการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ เข้ามาร่วมในการดาเนิ นการ
ในแต่ละขั้นตอนด้วย
4. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทาแผนงาน/โครงการและการดาเนิ นโครงการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ชดั เจน ต้องชี้ให้เห็นถึงลักษณะของความเชื่ อมโยงกันในกระบวนการของ

วงจรการมี ส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียตาม EB 5 ถึง EB 7 เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่
ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และต้องเป็ นภารกิจ
หลักที่เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อคาถาม EB 5- EB 7

คาแนะนาการตอบข้อ EB 5-EB 7
5. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบข้อคาถาม เช่น
5.1 รายงานการประชุม/สัมมนา
5.2 รายงานสรุปผลการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม
6. หลักฐานจะต้องมีความน่ าเชื่อถือ เช่น
6.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็ นหลักฐานจะต้องมีการแสดงชื่อของผูจ้ ดบันทึกการประชุม
รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุมชัดเจน
6.2 กรณี ใช้รายงานสรุปผลการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม เป็ นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อผูบ้ ริหาร
7. ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นารายละเอียดการดาเนิ นงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ห รือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 5

หน่วยงานของท่านเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หลักฐานประกอบ
1) บันทึกข้อความขออนุ มตั ิดาเนิ นโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผูใ้ ช้บริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจ
หลักที่เลือก
4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
5) หนังสือรายงานผูบ้ ริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาต
นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web
site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 6

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน หรือไม่

หลักฐานประกอบ
1) บันทึกข้อความขออนุ มตั ิดาเนิ นโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุ ม /โครงการ กิ จ กรรมที่ แ สดงชื่ อ ผู ้ใ ช้บ ริ ก าร ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มาร่ ว มจัด ท าแผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจหลักที่เลือก
4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
6) บันทึกข้อความรายงานผูบ้ ริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web
site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 7

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานหรือไม่

หลักฐานประกอบ
1) บันทึกข้อความขออนุ มตั ิดาเนิ นโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผูใ้ ช้บริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดาเนิ น การตามโครงการ/
กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดาเนินกิจกรรมนอกสถานที่
4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
5) หนั งสือ รายงานผู บ้ ริ หารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ
หน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web
site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิ ดเผยข้อมูล

คาอธิบาย
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานอย่า งตรงไปตรงมา มี ค วามถู ก ต้อ ง ชัด เจน ครบถ้ว น และเป็ นปั จ จุ บั น
ประชาชนสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่ าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดาเนิ นงานของหน่ วยงานตาม นโยบาย
ที่ประกาศไว้ เป็ นไปตาม
1) รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ได้รบั ทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 5 หน้าที่ ของรัฐ มาตรา 59 รัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยงาน
ของรัฐที่ มิ ใ ช่ ข อ้ มู ลเกี่ ยวกับ ความมั ่นคงของรัฐ หรื อเป็ นความลับของทางราชการตามที่ กฎหมายบัญ ญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก
2) พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง บัญญัติวา่ “ภายใต้บงั คับมาตรา 14 และ
มาตรา 15 หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ไว้ในให้ประชาชนได้ ตรวจดูได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ... (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด”

คาอธิบาย
3) ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2560 ที่ มี ม ติ ใ ห้ห น่ ว ยงานภาครัฐ ถื อ ปฏิ บัติ แ ละด าเนิ น การ
อย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้ วัดความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ง พระราชบัญ ญัติ ข อ้ มูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 เนื่ อ งจากข้อ มู ล ข่ า วสาร
ตามประกาศดังกล่า วมี ความส าคัญจะเป็ นเครื่ องมือ ส่งเสริ มและเสริมสร้า งความโปร่งใสของหน่ วยงานในสั งกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง และสอดคล้องกับบริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ที่ให้ความสาคัญกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และได้กาหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญหลายส่วน ได้แก่ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 กาหนดให้
รัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยงานของรัฐที่มิใช่ขอ้ มูลเกี่ยวกับความมัน่ คงของรัฐ
หรือความลับของทางราชการตามที่ กฎหมายบัญ ญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึ งข้อ มูล หรื อข่า วสาร ดังกล่ า ว
ได้โดยสะดวก

คาอธิบาย
4)ประเทศไทยสมัครเข้าเป็ นสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government
Partnership : OGP) ซึ่งมีกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็ นเจ้าภาพในการเสนอตัวเข้าร่วมเป็ น
ภาคี ส มาชิ ก ความร่ ว มมื อ OGP โดยคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2558 เห็ น ชอบตามที่
กระทรวงการคลัง เสนอมีเป้ าหมายเพื่อส่งเสริ มความโปร่งใส ความรับผิ ดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาชนและจากเทคโนโลยี ใ หม่ๆในการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการก ากับ ดู แ ลภาครัฐ ครอบคลุ ม เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐทั้งข้อมูลเชิงรุกและข้อมูลเชิงรับ และกลไกการเสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูล (Access
toInformation) และการเปิ ดกว้างในการเข้าถึงข้อมูลความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รฐั

การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ
Open Government Partnership : OGP

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ประเทศไทยสมัครเข้าเป็ นสมาชิกความร่วมมือ
เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government
Partnership : OGP) มีกรมบัญชีกลางเป็ นเจ้าภาพ
เพื่ อ ผู ก พั น รั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใส ความ
รับ ผิ ด ชอบ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน
และจากเทคโนโลยีใ หม่ ๆ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ก ากั บ ดู แ ลภาครั ฐ ครอบคลุ ม เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล
ภาครัฐ ทั้ง ข้อ มู ล เชิ ง รุ ก และข้อ มู ล เชิ ง รับ และกลไกการ
เสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) และ
การเปิ ดกว้างในการเข้าถึงข้อมูล ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่รฐั

ริเริ่มเมื่อ
20 กันยายน 2554

ปั จจุบนั มีสมาชิก
จาก 65 ประเทศ
ทั ่วโลก

ประเทศสมาชิกก่อตัง้
8 ประเทศ ได้แก่ บราซิล
อินโดนิเซีย เม็กซิโก

ทางานร่วมกันของ

นอร์เวย์ ฟิ ลิปปิ นส์
แอฟริกา สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา

ควบคุมแลโดย คกก.
ประกอบด้วยผูแ้ ทนภาครัฐ
และองค์กรภาคประชาสังคม
จากประเทศสมาชิก

Multi-stakeholder
Collaboration

ทุกประเทศสมาชิกต้องผ่านการประเมินผลการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ 4 ด้าน

ความโปร่งใส
ด้านการคลัง
Fiscal
Transparency

การเข้าถึง
ข้อมูลของ
ประชาชน
Access to
Information

การเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านรายได้และ
สินทรัพย์
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
Public Officials
Asset
Disclosure

การ
มีส่วนร่วม
ของประชาชน
Citizen
Engagement

สมาชิกต้องได้คะแนนประเมินอย่างน้อย 75 %
ของคะแนนทั้งหมด
โดยมีคะแนนเต็ม 16 คะแนน คะแนนผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 12 คะแนน

OGP

พฤศจิกายน 2557 OGP ประเมิน 4 ด้าน
ประเทศที่ผ่านเกณฑ์ 93 ประเทศ
ประเทศไทย เป็ นหนึ่งในสมาชิกที่ผ่านเกณฑ์
ประเทศไทย ได้คะแนน 13 คะแนน

CPI
OGP

พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เป็ นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อ มูลข่าวสาร
ทางราชการของประชาชน รวมทั้ ง เป็ นกลไกที่ ส าคั ญ ในการ
ผลั ก ดั น ให้เ กิ ด กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรั ฐ ที่ น า
ไปสู่ ก ารบริ ห ารราชการที่ มี ค วามโปร่ ง ใส อั น เป็ นปั จจัย ห ลั ก
ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ป ร ะ ก อ บ กั บ รั ฐ บ า ล
มี แนวนโยบายที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนมี โ อกาสได้รับ รู ข้ ้อ มู ล
ข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง
ถู ก ต้อ งเป็ นธรรม และรวดเร็ ว จึง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ก ารพั ฒ นา
มาตรการการขับ เคลื่ อ นการปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ ข อ้ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนาไปสู่การตอบสนองต่อ
สิทธิรับ รู ข้ อ้ มู ลข่ าวสารแก่ ป ระชาชนอย่า งมี ประสิทธิ ภ าพ และ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดีแก่ประชาชน

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือและปฏิบตั ิ
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวสารตามประกาศดังกล่าวมีความสาคัญ เนื่องจาก ...

“ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม และเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสของหน่ วยงาน
และสอดคล้องกับบริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 ที่ ใ ห้ค วามส าคั ญ กั บ การป้ องกั น และปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ แ ล ะ ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น บ ท บั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนู ญหลายส่วน ได้แก่ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 กาหนดให้
รั ฐ ต้ อ ง เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ห รื อ ข่ า ว ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ค ร อ บ ค ร อ ง
ของหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มิ ใ ช่ ข อ้ มู ล เกี่ ย วกับ ความมัน่ คงของรัฐ หรื อ ความลับ
ของทางราชการตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และต้อ งจัด ให้ป ระชาชนเข้า ถึ ง
ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ”

เจตนารมณ์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ นไป
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลภายใต้ ก ารปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็ นประมุ ข และเสริ ม สร้า งความโปร่ ง ใส
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ
แ ล ะ เ พื่ อ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ของหน่ วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กาหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็ นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ให้หน่ วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ
ให้หน่ วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการแก่ประชาชน

ให้หน่ วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่ วยงาน

ให้หน่ วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่ วยงาน

ให้หน่ วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่ วยงาน
ให้หน่ วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของหน่ วยงาน

ข้อ 7
การด าเนิ น การตามข้อ 1 ถึ ง ข้อ 6 ให้จัด ให้มี ข อ้ มู ล ข่ า วสารและดรรชนี ส าหรับ
การสื บ ค้น ทั้ง ในรู ป แบบหนั ง สื อ เอกสารหรื อ ข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ที่ ประชาชน
สามารถเข้ า ตรวจดู ไ ด้ ณ สถานที่ ที่ ห น่ วยงานของรั ฐ จั ด ให้ ต ามประกาศ
คณะกรรมการขอมู ล ข่ า วสารของราชการเรื่ อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ
การจัด ให้มี ข ้อ มู ล ข่ า วสารของราชการไว้ใ ห้ป ระชาชนเข้า ตรวจดู ลงวัน ที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

EB 8

หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึ งการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนิ นการกาหนด
ให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์หน่ วยงาน ซึ่งจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
1) มีคาสัง่ /ข้อสัง่ การ อย่างเป็ นทางการ โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
(1) จะต้องมีลกั ษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่ วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน ระบุเวลาการดาเนิ นการและผูม้ ีหน้าที่ รับผิ ดชอบในการเผ ยแพร่ขอ้ มูล
ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
(3) มี ก ารก าหนดกลไกการก ากับ ติ ด ตามการดาเนิ น งานเผยแพร่ ข อ้ มู ล อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ในลัก ษณะการรายงานผล
การติดตามการดาเนิ นงาน และสรุปปั ญหาอุปสรรคการดาเนิ นงานเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
ต่อผูบ้ ริหาร
3) ผู บ้ ัง คับบัญ ชา จะต้องสัง่ การหรื อ อนุ มัติใ ห้น าค าสัง่ และกรอบแนวทางไปเผยแพร่ ผ่ านเว็บไซต์ หรื อ สื่ อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
หมายเหตุ
ตัวอย่างคาสัง่ /ข้อสัง่ การ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนิ นการกาหนดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่าน
เว็บไซต์หน่ วยงาน โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ปรากฏในภาคผนวก)

EB 8

หลักฐานประกอบ
1) บันทึ กข้อความลงนามคาสัง่ /ข้อสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) คาสัง่ /ข้อสัง่ การ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนิ นการกาหนดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ านเว็บไซต์
หน่ วยงาน โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงาน
3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข อ้ มูล ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็บไซต์ข องหน่ วยงาน รายละเอี ยดเนื้ อหาในข้อ 2)
ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
4) รายงานผลการติดตามการดาเนิ นงาน และสรุปปั ญหาอุปสรรคการดาเนิ นงานเผยแพร่ขอ้ มูลต่อ สาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print
Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 9

หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่ อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่นที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดดังนี้

1) ข้อมูลพื้ นฐานที่เป็ นปั จจุบนั ประกอบด้วย
1.1 ผูบ้ ริหารหน่ วยงาน
1.2 นโยบายของผูบ้ ริหาร
1.3 โครงสร้างหน่ วยงาน
1.4 อานาจหน้าที่ของหน่ วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม MOPH
1.6 ยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เป็ นต้น
1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1.8 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่ วยงาน
3) แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่ วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่ วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ของหน่ วยงาน
5) หลักเกณฑ์ข้นั ตอนการแก้ไขปั ญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบตั ิงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์
ขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) รายงานผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
7) ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้าง ประกอบด้วย
7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ที่ผ่านมา
7.2 แผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี
7.3 ผลการดาเนิ นการตามแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
7.4 ประกาศสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานด้านการจัดซื้ อ
จัด จ้า ง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริ สุ ท ธิ์ ใ จในการจัด ซื้ อจั ด จ้า งของหน่ ว ยงานในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบตั ิงาน
9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)
และผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาคาสัง่ และกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรื อสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 9

หลักฐานประกอบ

1) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่ วยงานที่เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ 1) ถึงข้อ 9)
2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น

INDEX

“

“

ดัชนี ความพร้อมรับผิด
(Accountability Index)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้า ที่ของหน่ วยงาน
ที่ แสดงถึ งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ อย่างเต็ มใจ กระตื อรือร้น มีความพร้อมที่ จะให้บริการ
หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์
ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รบั การแก้ไขปั ญหาและได้รบั ผลประโยชน์
อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้า หาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ผู ้บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานด้ว ยซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต พร้อ มรับ ผิ ด เมื่ อ เกิ ด ค วามผิ ด พลาด
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่ วยงานจะเป็ นไปอย่างมีคุณธรรม
และธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดาเนินงานตามภารกิจ

คาอธิบาย
หน่ วยงานต้องแสดงถึ งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ อย่างเต็ มใจ กระตื อรื อร้น มี ความพร้อมที่ จะ
ให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์
ที่ถูกต้องชอบธรรมและเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รบั การแก้ไขปั ญหาและได้รบั ผลประโยชน์ อย่ างแท้จริง
รวมถึ ง ความกล้า หาญที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบในผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้บ ริ ห าร
ของหน่ วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ แก่สาธารณชนว่า
การขับเคลื่อนหน่ วยงานจะเป็ นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
หน่ ว ยงานจะต้องเผยแพร่ รายงานการประเมิ นผลการปฏิบัติง านตามแผนการปฏิบัติ ราชการ
ในปี ที่ ผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่า
หน่ วยงานได้ดาเนิ นการภารกิจตามพันธกิจของหน่ วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน
หรื อ ไม่ ตลอดจนประเมิ น กลไกการการก ากับติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านตามแผนปฏิบัติ ร าชการ ประจ าปี
ของหน่ วยงาน

EB 10

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ที่มีรายละเอียด
ดังนี้

1) มีเนื้ อหาแสดงถึงแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเผยแพร่แผนปฏิบตั ิ ราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการ เป็ นต้น
2) ผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือ
สื่ อสารเผยแพร่ในช่อ งทางอื่ น และมี แ บบฟอร์มการเผยแพร่ ข อ้ มูลต่ อสาธารณะผ่ า นเว็บไซต์หรื อ สื่ อ สาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 10

หลักฐานประกอบ

1)บันทึกข้อความขออนุ มตั ิแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
2)แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
3)Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่ วยงานที่เป็ นปั จจุบนั (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9)

EB 11

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี (ที่ผ่านมา)
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งต้องมีรายละเอียด

1) มีเนื้ อหาแสดงถึงรายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี (ที่ผ่านมา)
และการเผยแพร่ ร ายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านตามแผนปฏิ บัติร าชการในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
2) ผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ที่ ผ่ า นมา) ไปเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ หรื อ สื่ อ สารเผยแพร่ ใ นช่ อ งทางอื่ น
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 11

หลักฐานประกอบ

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี (ที่ผ่านมา)
2) รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี (ที่ผ่านมา)
3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่ วยงานที่เป็ น
ปั จจุบนั (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9

EB 12

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กากับติดตามการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ซึ่งต้องมีรายละเอียด

1) มีเนื้ อหาแสดงถึงการกากับติดตามผลการดาเนิ นงานตามที่ระบุในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และการเผยแพร่
ผลการกากับติดตามผลการดาเนิ นงานตามที่ระบุในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ประกอบด้วย ความก้าวหน้า
ของการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จา่ ยงบประมาณ
2) ผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิ ให้นาผลการกากับติดตามผลการดาเนิ นงานตามที่ ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมี แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 12

หลักฐานประกอบ

1)บัน ทึ ก ข้อ ความรับทราบการก ากับติ ด ตามผลการดาเนิ น งานตามที่ ร ะบุ ใ นแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปี
2)ผลการกากับติดตามผลการดาเนิ นงานตามที่ระบุในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
3)Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่ วยงานที่เป็ นปั จจุบนั (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่

คาอธิบาย

หน่ วยงานต้องแสดงถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงาน เพื่อให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุง่ ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการหรือประชาชน

EB 13

หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั งิ านต ่า
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
และการดาเนิ นการกับเจ้าหน้าที่ผูม้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตา่ ซึ่งต้องมีรายละเอียด

1) มี ลัก ษณะเป็ นคาสัง่ หรื อประกาศอย่างเป็ นทางการโดยผู ้บริ ห ารสูงสุ ดของหน่ ว ยงาน (ประชุ มชี้ แจงทาความเข้าใจ
ให้ทราบทั ่วทั้งองค์กร /หนังสือแจ้งเวียน)
2) มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นการกับเจ้าหน้าที่ผูม้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตา่ โดยใช้รูปแบบ
ของคาสัง่ หรือประกาศ โดยทากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดาเนิ นการกับผูม้ ีผลการ ปฏิบัติงาน
ที่ ไม่ถึงเกณฑ์ และกาหนดให้มีระบบการรายงานหรื อการกากับติ ดตามอย่างต่ อเนื่ องสาหรับผู ม้ ีเกณฑ์ การประเมิ นตา่
และประกาศให้ผูท้ ี่ มีคะแนนตา่ ทราบล่ วงหน้า ซึ่ งกรอบแนวทางการบริ หารผลงานการปฏิ บัติงานและการ ดาเนิ นการ
กับเจ้าหน้าที่ผูม้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตา่ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงาน
2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผูป้ ฏิบตั ิงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการ
พัฒนา ผูท้ ี่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
2.3 วิธีการ ขั้นตอน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน รายงานผลการดาเนิ นการกับเจ้าหน้ าที่ผูม้ ีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบตั ิงานตา่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
2.4 มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่ อง

หมายเหตุ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนิ นการกับเจ้าหน้าที่ผูม้ ี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตา่
(ตา่ กว่าค่าเป้ าหมายหรือระดับที่ คาดหวัง ) สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ศึก ษาได้จาก
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

http://www.stopcorruption.moph.go.thการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการ : ด้านความพร้อมรับผิด

หากเจ้า หน้ า ที่ ผู ้มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บัติ ง านต า่ กว่า ค่ า เป้ า หมายหรื อ ระดับ ที่ ค าดหวัง รายใด ไม่ เ ข้า รับ การพัฒ นาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับผูม้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตา่ กว่าค่าเป้ าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือเข้ารับ
การพัฒนาแล้วแต่ยงั คงมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตา่ กว่าค่าเป้ าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ดาเนิ นการตามกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ว่าด้วยการสัง่ ให้ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิ ดประสิทธิผล
หรือการสัง่ เลิกจ้าง เนื่ องจากมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตา่ กว่าระดับที่กาหนด แล้วแต่ ประเภทของเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ข้าราชการ ให้ดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ.
ว่า ด้ว ยการสัง่ ให้ข า้ ราชการพลเรื อ นสามัญ ออกจากราชการกรณี ไ ม่ สามารถปฏิ บัติ ร าชการให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552
2. ลูกจ้างประจา ให้ดาเนิ นการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5)
ซึ่งกาหนดให้ผูม้ ีอานาจสัง่ บรรจุ สัง่ ให้ลูกจ้างประจาที่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิท ธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็ นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่ าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุ โลม

3. พนั กงานราชการ ให้ดาเนิ นการตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนั กงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19
และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ ลงวัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2554 เรื่ อ ง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั กงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนั กงานราชการในสังกัดสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ตามหนังสือสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
4. ลูกจ้างชัว่ คราว ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั ่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบารุง) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
5. พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ด าเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ว ยพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับผูม้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตา่ กว่าค่าเป้ าหมาย
หรื อ ระดั บ ที่ ค าดหวัง ส านั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง ไม่ ใ ช้บัง คั บ
แก่เจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
2. ข้าราชการที่ มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการที่ จะทาการ
ประเมิน ไม่ครบ 6 เดือน

EB 13

หลักฐานประกอบ

1) บันทึกข้อความลงนามคาสัง่ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ค าสั ง่ หรื อ ประกาศมาตรการการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและการด าเนิ นการกั บ เจ้า หน้ า ที่
ผูม้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตา่
3) กรอบแนวทางการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและการด าเนิ นการกั บ เจ้า หน้ า ที่ ผู ้มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
การปฏิบตั ิงานตา่ ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4
4) หลักฐานการประชุมชี้ แจงทาความเข้าใจให้ทราบทัว่ ทั้งองค์กร
5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB 14

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ของบุ คลากรในหน่ วยงาน และเปิ ดเผยผลการปฏิ บัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดี มาก
ในที่เปิ ดเผยให้ทราบ ในรอบปี งบประมาณ

หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประกาศผลการปฏิบตั ิราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิ ดเผยให้ทราบ
โดยทั ่วกัน ซึ่งต้องมีรายละเอียด คือ มีลกั ษณะเป็ นประกาศอย่างเป็ นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงาน
1) ดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติให้ผูบ้ ังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการของผู ้ที่ อ ยู่ ใ ต้บัง คับ บัญ ชา เพื่ อ ใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง และเลื่ อนเงิ น เดื อ น
เพื่อให้ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นไปด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ ตามหนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 (6) ที่ระบุ ให้ผูบ้ ังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง
(11) ประกาศรายชื่ อ ข้า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการในระดั บ ดี เ ด่ น และดี มาก
ในที่เปิ ดเผยให้ทราบโดยทั ่วกัน เพื่อเป็ นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิ บัติ ราชการ
ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียงิ่ ขึ้น สาหรับส่วนราชการที่มีการกาหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
เกินกว่า 5 ระดับ ให้ผปู ้ ระเมินประกาศรายชื่อผูม้ ีผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับสูงกว่าระดับดีข้ ึนไป
2) ดาเนิ นการตามกฎหมายประเด็นการจ้างงาน ตามข้อ EB 12 ข้อ 2.-ข้อ 5. ที่อยูใ่ นรอบการประเมิน

EB 14

หลักฐานประกอบ

1) บัน ทึ ก ข้อ ความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุ ญ าตน าเผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ข องหน่ ว ยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ประกาศรายงานการประเมิ น ผลเกี่ยวกับการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการประจาปี ของบุ คลากร
ในหน่ วยงาน และเปิ ดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี เ ด่ น และดี มากในที่ เ ปิ ดเผยให้ ทราบ
ในรอบปี งบประมาณ
3) ภาพถ่ายประกอบ

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร

คาอธิบาย

เพื่อให้ผูบ้ ริห ารของหน่ วยงานได้แสดงถึ งเจตจานงสุ จ ริ ตและความมุ่งมัน่
ในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของหน่ วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

EB 15

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณชน
หน่ ว ยงานจะต้อ งส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ แสดงถึ ง การเผยแพร่ เ จตจ านงสุ จ ริ ต ของผู ้บ ริ ห าร สู ง สุ ด
ของหน่ วยงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีเนื้ อหาที่แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของหน่ วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2) ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา จะต้องสัง่ การหรื อ อนุ มัติใ ห้น าประกาศเจตจานงสุ จ ริ ตของผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ไปเผยแพร่
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ห รื อ สื่ อ สารเผยแพร่ ใ นช่ อ งทางอื่ น และมี แ บบฟอร์ม การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ต่ อ สาธาร ณะ
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 15

หลักฐานประกอบ

1) บัน ทึ ก ข้อ ความลงนามประกาศเจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู ้บ ริ ห ารสู ง สุ ด และปรากฏการขออนุ ญ าต
นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ประกาศประกาศเจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารสูงสุด
3) ภาพถ่ายประกอบ
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน
ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

คาอธิบาย
หน่ ว ยงานต้อ งให้ค วามส าคัญ ในการรับ ฟั ง เสี ย งสะท้อ นหรื อ ข้อ ร้อ งเรี ย นจากผู ้รับ บริ ก าร หรื อ ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจะต้องมีกระบวนการจัดการ ตอบสนอง
ต่ อ ข้อ ร้อ งเรี ย นอย่า งเหมาะสม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การร้อ งเรี ย นการปฏิ บัติง านหรื อ การให้บ ริ ก ารของเจ้า หน้า ที่ ภ ายใน
หน่ วยงานและการร้องเรียนเกี่ ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่ วยงาน ซึ่งถื อเป็ นระบบที่ สาคัญในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ เนื่ องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือผูม้ ารับบริ การมีช่องทางที่จะ
ร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนั กและปฏิบตั ิ หน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูร้ บั บริการรายใดรายหนึ่ ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่ างๆ ของหน่ วยงาน
จึงถือว่าเป็ นการส่งเสริมความโปร่งใสให้หน่ วยงานได้อีกวิธีหนึ่ ง รวมถึงจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ารับบริก ารหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ งด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในปี งบประมาณไม่ มี
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่ วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
หน่ วยงานก็จะต้องมีการจัดทารายงานสรุปผลว่าหน่ วยไม่มีเรื่องร้องเรียนในปี นั้ นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้ส าธารณชนสามารถ
เข้ามาตรวจสอบดูได้ เพื่อให้สงั คมได้รบั รูว้ า่ หน่ วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็ นรูปธรรม

คาอธิบาย
เรื่องร้องเรียนทั ่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ความไม่เป็ นธรรมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ โดยมีผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นผูย้ ื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่ วยงานโดยตรง รวมถึงผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ ีส่วนได้
เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่ วยงานอื่นและส่งต่อมายัง หน่ วยงานผู เ้ ข้ารับการประเมินดาเนิ นการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทัว่ ไปต้อง
เป็ นเรื่องร้องเรียนที่ มีการดาเนิ นการตามคู่มือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้ นภายในห้ว งปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หรืออาจจะเป็ น
เรื่องร้องเรียนทัว่ ไปของปี งบประมาณที่ผ่านมา แต่ยงั มีการดาเนิ นการต่อในห้วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่ อ งร้อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ หมายถึ ง เรื่ อ งร้อ งเรี ย นการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบของหน่ วยงาน โดยมีผูร้ อ้ งเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน รวมถึง
มีผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียยืน่ เรื่องร้องเรียนต่อหน่ วยงานอื่น และได้ส่งต่อมายังหน่ วยงานผูเ้ ข้ารับการประเมินดาเนิ นการ
ทั้ ง นี้ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การการทุ จ ริ ต และ ประพฤติ มิ ช อบ ต้ อ งเป็ นเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ก ารด าเนิ น การตาม
คู่มือปฏิบตั ิการฯ เสร็จสิ้ นภายในห้วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หรืออาจจะเป็ นเรื่องร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบของปี งบประมาณที่ผ่านมา แต่ยงั มีการดาเนิ นการต่อในห้วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

คาอธิบาย
การตอบสนองต่ อ เรื่ อ งร้อ งเรี ย น หมายถึ ง ระบบการตอบสนองหรื อ รายงานผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบ ที่เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 38 โดยมี การกาหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การปฏิบตั ิงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ผรู ้ อ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน
สรุปผลการดาเนิ นงานเรื่องร้องเรียน หมายถึง สรุปผลการดาเนิ นงานเรื่องร้องเรียนทัว่ ไป และเรื่ องร้องเรียน
การทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบ ที่ มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายงานต่อ ผูบ้ ังคับบัญชา ภายใน
ห้วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

EB 16

หน่ ว ยงานมี ก ารก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการจัด การเรื่ อ งร้อ งเรี ย น
ของหน่วยงาน

หน่ วยงานต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรือ่ ง
ร้องเรียนของหน่ วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) มีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ อย่างเป็ นทางการ โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงาน หรือผูบ้ ริหารที่ ได้รบั มอบอานาจ
2) มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่ วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลือง
ค่าใช้จา่ ย
2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทัว่ ไป และคู่มือปฏิบตั ิงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการร้องเรียนให้ผรู ้ อ้ งทราบ ภายใน 15 วัน

4. มี กลไกการกากับติ ดตาม จานวน 2 รอบการประเมิ น คื อ รอบ 6 เดื อน และรอบ 12 เดื อน สรุ ป ต่ อ
ผูบ้ ริหารอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง โดยมี
4.1 รายงานสรุปผลการดาเนิ นการเรื่องร้องเรียนทัว่ ไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
4.2 รายงานสรุปผลการดาเนิ นการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
4.3 กรณี ไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนทั้ง 2 ประเด็ น หรือประเด็ นใดประเด็ นหนึ่ ง หน่ วยงานจะต้องมี การจัดทา
รายงานสรุปผลนาเสนอต่อผูบ้ ริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่ วยงาน
ไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนทัว่ ไปหรื อ เรื่ องร้องเรี ยนการทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบ และต้องน าหลัก ฐานนี้ ประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ
5. ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาสรุปผลการดาเนิ นงานเรื่องร้องเรียนทัว่ ไป และเรื่องร้องเรียน
การทุ จริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมี แบบฟอร์ม
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 16

3)
4)
5)
6)
7)
8)

หลักฐานประกอบ

1) คาสัง่ ผูร้ บั ผิดชอบ
2) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต/ผ่านระบบไปรษณีย/์ Application
หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่ วยงานกาหนด ตามความเหมาะ
คู่มือปฏิบตั ิงานการรับเรื่องร้องเรียนทัว่ ไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุ จริตและประพฤติมิชอบ ที่
ปรากฏหน่ วยงาน/ผูร้ บั ผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการของหน่ วยงานทั้งที่เป็ นคู่มือ และ/หรือเป็ น Chart ที่ติดบริเวณหน่ วยงาน
และภาพถ่ายกรณีเป็ น Chart ที่ติดบริเวณหน่ วยงาน
หนังสือรายงานผลการดาเนิ นงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ
บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลการดาเนิ นการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จานวน 2
รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print
Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

มาตรการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

มาตรการที่ 1

ข้อ 1

ในกรณี ที่ มี ข ้อ ร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของข้า ราชการ หรื อ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้ องต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดาเนิ นการทางวินัยหรื อทางอาญาโดยเร็ว
ซึ่งจะต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนิ นการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็ นระยะตามความเหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็ นกรณีที่ทาให้เกิดความเสีย หายแก่ราชการหรือทา
ให้เ กิ ด ความเดื อ ดร้อ นแก่ ป ระชาชน แม้ผ ลการตรวจสอบยัง ไม่ อ าจสรุ ป ความผิ ด ได้ชั ด เจนถึ ง ขั้น ชี้ มู ล ความผิ ด
ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปดารงตาแหน่งอื่นเป็ นการชั ่วคราว เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและป้ องกันการกระทาที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และ ในกรณีที่เป็ นเรื่องร้ายแรงหรือ
มีผลกระทบต่อความเชื่อมั ่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในอัตรากาลังชั ่วคราวเป็ นกรณี พิเศษในสานักนายกรัฐมนตรี และดาเนิ นการตามมาตรการที่กาหนดขึ้ นตามคาสัง่
หัว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 16/2558 เรื่ อ ง มาตรการแก้ปั ญ หาเจ้า หน้ า ที่ ข องรัฐ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
ถูกตรวจสอบ และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชัว่ คราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคาสัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานอื่นของรัฐและการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังชัว่ คราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการดาเนินการ

ร้องเรียน
กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน
ทุจริต

ดาเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จภายใน

7 วัน

7 วัน

พิจารณาดาเนิ นการ
ทางวินัยหรือทาง
อาญาโดยเร็วซึ่ง
จะต้องให้แล้วเสร็จ

30 วัน

กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ
และเป็ นกรณีที่ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการหรือ
ทาให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ภายใน 30 วัน

ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ร้ า ย แ ร ง ห รื อ
มีผลกระทบต่อความเชื่ อมั ่นและไว้วางใจ
ของประชาชน

แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป
ความผิดได้ชดั เจนถึงขั้นชี้ มูลความผิด
ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในอัตรากาลังชั ่วคราวเป็ น
กรณีพิเศษในสานักนายกรัฐมนตรี

ไปดารงตาแหน่ งอื่นเป็ นการชัว่ คราว
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และป้ องกันการกระทาที่อาจมี
ผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว

มาตรการที่ 2

ข้อ 2

ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้ชดั เจนถึงขั้น
ชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้าและ
เร่งรัดการดาเนิ นการอย่างสมา่ เสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ขา้ ราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูน้ ้ันออกจาก
ราชการไว้ก่ อ นหรื อ ออกจากต าแหน่ ง ก็ ไ ด้ต ามความจ าเป็ นและเหมาะสม และในกรณี ที่ พ บว่ า มี
ความเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญาด้วย ให้สง่ เรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบเพื่อ
พิจารณาดาเนิ นคดีโดยทันที
กระบวนการพิจารณาดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ
แต่ ใ ห้ เ ร่ ง ด าเนิ นการให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว โดย พิ จ ารณาจั ด ล าดั บ ตามความส าคั ญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็ นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็ นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการปรับย้าย
จากต าแหน่ ง เดิ ม และห้า มปรับ ย้า ยกลับ ไปด ารงต าแหน่ ง หน้า ที่ ใ นลัก ษณะเดิ ม หรื อ แต่ง ตั้ง ให้ด ารง
ตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่มีการลงโทษทางวินยั

จัดลาดับตามความสาคัญ
- มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ความสนใจของประชาชน

ขั้นตอนการดาเนินการ
็
ไ

ถ
ไ

ถึ

ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและ
รั ฐ ม น ต รี เ จ้ า สั ง กั ด เ พื่ อ ท ร า บ
ค ว า ม คื บ ห น้ า แ ล ะ เ ร่ ง รั ด
การดาเนินการอย่างสมา่ เสมอ

พ

อาญา

ญ
็

ไ ถึ

ไ

็

วินยั

ห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม
หรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ภายในเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย

มาตรการที่ 3

ข้อ 3

การปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ที่ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการเกิ ด ความล่ า ช้ า หรื อ
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง ท าให้เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ร าชการ หรื อ
ท าให้เ กิ ด ความเดื อ ดร้อ นแก่ ป ระชาชน ให้ถื อ เป็ นกรณี ที่ ต ้ อ ง
พิ จ ารณาให้มี ก ารย้า ยหรื อ โอนไปแต่ ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ ง อื่ น
ตามข้อ 1 วรรคสองด้วย

ขั้นตอนการดาเนินการ
การปฏิบตั ริ าชการเกิด
ความล่าช้า หรือ ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ ง
ทาให้เกิ ดความเสียหายแก่ราชการ หรื อ
ท
า
ใ
ห้
เ
กิ
ด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ในกรณี ที่ เ ป็ นเรื่ อ งร้า ยแรงหรื อ มี ผ ลกระทบ
ต่อความเชื่อมั ่นและไว้วางใจของประชาชน

ต้องพิจารณาให้มี

การย้ายหรือโอน

ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งอื่นตามข้อ 1 วรรคสองด้วย
กรณี ที่ ต รวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง แล้ว พบว่ า มี เ หตุ น่ า เชื่ อ ถื อ และ
เป็ นกรณี ที่ ท าให้เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ร าชการหรื อ ท าให้ เ กิ ด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน
แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชดั เจนถึงขั้น
ชี้ มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ไ
พ ศษ

ไปดารงตาแหน่งอื่นเป็ นการชั ่วคราว เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและป้ องกันการกระทาที่อาจมีผล
ต่อการตรวจสอบโดยเร็ว

มาตรการที่ 4

ข้อ 4

ให้หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องพิจารณาจัดให้มีม าตรการ
คุ ม้ ครองพยาน หรื อ ผู ใ้ ห้ข อ้ มู ล หรื อ เบาะแสในการตรวจสอบ
อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ก ารได้รับ ข้อ มู ล และหลัก ฐานในการ
ดาเนินการต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า มี ก ารจงใจให้ข อ้ มู ล เพื่ อ ใส่ ร า้ ย
หรื อ บิ ด เบื อ นข้อ มู ล เพื่ อ ให้มี ก ารด าเนิ น การที่ เ ป็ นผ ลร้า ย
ต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนิ นการลงโทษบุคคลดังกล่ าวอย่าง
เด็ดขาดด้วย

ขั้นตอนการดาเนินการ
หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้มี มาตรการคุม
้ ครองพยาน
หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

ในกรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า มี

การจงใจให้ขอ้ มูลเพื่อใส่ รา้ ย

หรือบิดเบือนข้อมูล เพื่อให้มีการดาเนิ นการที่เป็ นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณา
ดาเนิ นการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย

มาตรการที่ 5

ข้อ 5

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั ่งการให้ส่วนราชการและหน่ วยงาน
ของรัฐที่เกี่ ยวข้องยึดถื อปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์น้ ี โดยเคร่งครัด
ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 136 เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าพนั กงานของรัฐมี คาสัง่ ให้
ดาเนิ นการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน
สามสิ บ วัน นับ แต่วัน ที่ มี ค าสั ่ง ในกรณี เ ช่ น นั้ น คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะสัง่ ให้ผูบ้ งั คับบัญชารายงานความคืบหน้าและผลของการ
ด าเนิ น การ หรื อ จะให้ส่ ง เรื่ อ งให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อ
ดาเนิ นการต่อไปก็ได้ และให้นาความในมาตรา 66 มาใช้บงั คับ
ด้วยโดยอนุ โลม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 66 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการ
ดาเนิ นการตามรายงานตามมาตรา 65 หรื อมีกรณี เห็นว่าผู ถ้ ูก
ร้องอาจไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรือการดาเนิ นการนั้นจะไม่เที่ยง
ธรรมให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสัง่ การอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรืออาจเรียกสานวนการไต่สวนหรือสอบสวนมาเพื่อดาเนิ น การได้
โดยจะดาเนิ นการไต่สวนใหม่ท้ังหมด หรื อนาผลการไต่ สวนหรื อ
สอบสวนของหน่ วยงานของรัฐนั้ นทั้งหมดหรือ บางส่วน มาถือเป็ น
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้

INDEX

“

“

ดัชนี ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบตั ิงาน
(Corruption-Free Index)

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

คาอธิบาย
เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผูอ้ ื่น การเรี่ยไร การใช้อานาจหน้าที่ หรือตาแหน่ ง
หน้าที่ในการเอื้ อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับกระบวนการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้ องกันการรับสินบน

สินบน (Bride) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็ นเงินได้ที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจ
ให้ผูน้ ้ั นกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ ง ไม่ว่าการนั้ นชอบหรือมิชอบด้ว ยหน้าที่ กล่าวคือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในที่นี้
- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ
- ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็ นเงินได้ หมายความรวมถึง
1) การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ ให้เปล่า
2) การให้ยมื โดยไม่คิดดอกเบี้ ย
3) การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
4) การให้คา่ นายหน้าหรือค่าธรรมเนี ยมการเป็ นตัวแทน
5) การขายหรือการให้เช่าซื้ อทรัพย์สินตา่ กว่ามูลค่าที่เป็ นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
6) การซื้ อหรือการเช่าซื้ อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็ นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
7) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ
หรือคิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า

8) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
9) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จาหน่ าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า ที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
10) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ คิดแก่บุคคลอื่น
โดยปกติทางการค้า
11) การจัดเลี้ ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่ าที่คิด แก่บุคคลอื่น
โดยปกติทางการค้า
12) การให้บริการวิชาชี พอิ สระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิ ก วิศวกร กฎหมาย หรือบัญชีโ ดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จา่ ย หรือคิดค่าใช้จา่ ยน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
13) การให้รางวัล
14) การชาระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
15) การอื่ นใดซึ่ งเป็ นการกระทา ที่ ทาให้ผู น้ ้ั นได้รับประโยชน์ อันอาจคานวณเป็ นเงินได้ หรือไม่ ตอ้ งออกค่ าใช้จ่าย
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกาหนด

(ที่ ม า : ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยความผิ ด เกี่ ย วกับ การขัด กัน ระหว่ า งประโยชน์ส่ ว นบุ คคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....)
วัตถุประสงค์ในการให้สินบน เพื่อจูงใจให้กระทาการหรือประวิงเวลาการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่

EB 17 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้ องกันการรับสินบน
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้ องกันการรับสินบน
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) มีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ /ข้อสัง่ การอย่างเป็ นทางการ โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงาน หรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบอานาจ
2) มีกรอบแนวทางในการป้ องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย
2.1 มาตรการป้ องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ขา้ ราชการชั้นผูใ้ หญ่หรือผูบ้ งั คับบัญชาในเทศกาลปี ใหม่
2.2มาตรการป้ องกันการรับสิ น บนในกระบวนการเบิ กจ่ายยาตามสิ ทธิ สวัสดิ การรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่กาหนด
- ห้ามหน่ วยบริการหรือหน่ วยงานทาการจัดซื้ อ ทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก ประเภท
จากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่ วยบริการนั้น
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่ าด้ว ยเกณฑ์จริ ยธรรมการจัดซื้ อจัด หาและการส่งเสริ มการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

2.3 มาตรการป้ องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
2.4 มาตรการป้ องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
2.5 มาตรการป้ องกั น การทุ จ ริ ต และแก้ไ ขการกระท าผิ ด วิ นั ย ของเจ้า หน้ า ที่ รั ฐ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิ กค่าตอบแทน มาตรการการจัดทา
โครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย
กาหนด
3) มีการกาหนดกลไกการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผูบ้ ริหารเป็ นระบบและต่อเนื่อง
4) ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้
4.1 นามาตรการตามกรอบแนวทางในการป้ องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่มีการกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม ตามที่หน่ วยงานกาหนด ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
4.2 น ารายงานสรุ ปผลต่ อ ผู ้บริ ห ารเป็ นระบบและต่ อ เนื่ อ ง ไปเผยแพร่ ผ่ านเว็บ ไซต์ห รื อ สื่ อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

มาตรการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2560 รั บ ทราบมาตรการป้ องกั น การทุ จ ริ ต
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอเข้า ครม.

เอกสารคาชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เพื่อขยายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
มาตรการป้ องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2560 รั บ ทราบมาตรการป้ องกั น การทุ จ ริ ต
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสาระสาคัญในประเด็นข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ
ข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตา่ ง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษทั ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
จัดซื้ อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใ ช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้ อจัดจ้าง ถือว่า เป็ น
การดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ข้ ึนจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดงั กล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จดั ซื้อ
จัด จ้า ง ต้อ งจัด ให้ส่ว นลดหรื อ ส่ ว นแถมเป็ นราคาสุ ท ธิ (net price) จึง จะเกิ ด ประโยชน์สูง สุ ด ในการใช้
งบประมาณแผ่นดิน

ดังนั้น การนาส่วนลดส่วนแถมที่เกิ ดการจัดซื้ อจัดจ้างไปเป็ นประโยชน์แก่ ภาคส่วนอื่น
ที่ไม่ ใช่ หน่ วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็ น private sector เช่น ใช้ก ารจัดซื้ อจัดจ้า งเป็ นเงื่อ นไข
ในการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์
แก่ บุ ค ลากรของรั ฐ โดยตรงที่ มี อ านาจหน้า ที่ ใ นการจัด ซื้ อจัด จ้า งถื อ เป็ นการกระท าที่ ผิ ด
หลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้ อ
จั ด จ้า ง ผู ้ใ ห้มี ค วามผิ ด ฐานให้สิ น บนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 123/5 ผูร้ ับมี ความผิด ฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือ
ฐานรับ ทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์อื่ น ใด ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการ
ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 และการที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สญ
ั ญาที่ทาการจัดซื้อจัดจ้าง เป็ นความผิดฐาน
เรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149

ข้อมูลการสารวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน/ไม่รบั เงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
เดือนสิงหาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561

จานวน
(แห่ง)

รับเงินเข้า
กองทุน
สวัสดิการ
(แห่ง)

ไม่รบั เงินเข้า
กองทุน
สวัสดิการ
(แห่ง)

รับเงินเข้า
กองทุน
สวัสดิการ
(แห่ง)

ไม่รบั เงินเข้า
กองทุน
สวัสดิการ
(แห่ง)

โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทัว่ ไป

116

13

103

4

112

โรงพยาบาลชุมชน

670

616

54

112

558

โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงกลาโหม

61

39

22

8

53

847

668 (78.87)

179 (21.13)

124 (16.64)

723 (85.36)

ประเภท

รวม

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั (Thai Pharmacrutical Manufacture Association : TPMA)
วันที่ 16 ตุลาคม 2561

แผนภูมิขอ้ มูลการสารวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน/ไม่รบั เงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
รับเงิน

ไม่รบั เงิน
85.36

78.87

21.13

สิงหาคม 61

16.64

ตุลาคม 61

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั (Thai Pharmacrutical Manufacture Association : TPMA)
วันที่ 16 ตุลาคม 2561

EB 17

หลักฐานประกอบ

1) บันทึกข้อความลงนามคาสัง่ /ข้อสัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) คาสัง่ /ข้อสัง่ การ หรือประกาศมาตรการการป้ องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่ วยงานกาหนด
ที่มีการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4) บัน ทึ ก ข้อ ความรั บ ทราบการก ากับ ติ ด ตาม และรายงานสรุ ป ผลประกาศมาตรการการ ป้ อ งกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่ วยงานกาหนด
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง
อื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

INDEX

“

“

ดัชนี วฒ
ั นธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture Index)

คาอธิบาย
เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝั ง สัง่ สอน หรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้า หน้ า ที่ ในหน่ ว ยงานจากรุ่ น สู่ รุ่น จนกลายเป็ นแนวทางปฏิ บัติ ประจาหรื อ วัฒ นธรรมของหน่ ว ยงานซึ่ ง
วัฒนธรรมเหล่านั้ นควรเป็ นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็ นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)ให้ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่ วยงาน จนกระทัง่ ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสัง คม (Social
Sanction) ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานเกิ ดความอายหรือความกลัวที่ จะกระทาการทุ จริตได้ รวมไปถึ ง
กระบวนการของหน่ วยงานที่จะต้องปลูกฝั งและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ว นบุคคล
กับผลประโยชน์ ส่วนรวม และกระบวนการของหน่ วยงานที่มีการกาหนดแผนการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต
ในหน่ ว ยงาน นอกจากนี้ การมีก ระบวนการตรวจสอบถ่ ว งดุ ลภายในที่ เ ข้ม แข็ ง และมีป ระสิ ทธิ ภ าพ จะส่ ง ผล
เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานเห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

คาอธิบาย
หน่ วยงานจะต้องส่งเสริม และปลูกฝั งพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อ การทุจริต และ
พัฒนาให้เป็ นวัฒนธรรมและค่านิ ยมของหน่ วยงาน ด้วยการปลูกฝั ง สัง่ สอน หรือถ่ายทอดแก่กนั ของเจ้าหน้า ที่ในหน่ วยงาน
จากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็ นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่ วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ ต้อ งเป็ นการปฏิบัติตน
หรือทัศนคติที่เป็ นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่ วยงาน จนกระทัง่
ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานเกิ ดความอาย
หรือความกลัวที่ จะกระทาการทุ จริต ได้รวมไปถึ งกระบวนการของหน่ วยงานที่ จะต้องปลูกฝั งและสร้างให้เกิด วัฒนธรรม
ทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
นอกจากนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานเพื่อการบริหารงานที่ โปร่งใส ถื อเป็ นกลไกที่ สาคัญในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่ วยงาน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการดาเนิ นงาน
และการพัฒนาการดาเนิ นงานให้มีความโปร่งใส

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หมายถึง กลุ่มของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่ วยงาน
ที่มีการจัดตั้งแบบเป็ นทางการ โดยมีลกั ษณะของกลุ่ม ดังนี้
(1) มี ส มาชิ ก ของกลุ่ ม และกลุ่ ม ของเจ้า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อ การบริ ห ารงานที่ โ ปร่ ง ใสดัง กล่ า ว ใ ห้จัด ตั้ง
อย่างเป็ นทางการ แต่ตอ้ งไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการจริยธรรมประจาสวนราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็ นต้น
(2) มีวตั ถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชดั เจน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่ วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส
(3) มีแนวทางการดาเนิ นกิจกรรมของกลุ่ม
(4) มีกิจกรรมการดาเนิ นงานของกลุ่มที่มีความต่อเนื่ อง
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่ วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หมายถึ ง
กิ จ กรรมใดๆของกลุ่ ม เจ้า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ด าเนิ น การโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ บริ ห ารงาน
ของหน่ วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้ น

EB 18

หน่ ว ยงานมี ก ารเสริ ม สร้า งวั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต และการต่ อ ต้า นการ ทุ จ ริ ต
ในหน่วยงาน
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิ ยมสุจริตและ
การต่อต้านการทุจริตในหน่ วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีการดาเนิ นการตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิ ยม
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น
1. กิจกรรมการสร้างจิตสานึ ก ปลูกฝั งความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียง
ต้านทุจริต (STRONG)
2. No Gift Policy

3. ชมรมจริ ย ธรรมขับเคลื่ อนคุ ณธรรมน าไทย 4 ประการ พอเพี ย ง วินั ย สุ จริ ต จิ ตอาสา การเป็ น
หน่ ว ยงาน/องค์ก รคุ ณ ธรรม ตามหลัก เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กองค์ก รคุ ณ ธรรมภายใต้แ ผนแม่บ ทส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมการศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
4. ขับเคลื่อนค่านิ ยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH MOPH Code of Conduct
5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
6. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี การเรี่ ยไร และตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการเรี่ยไรของหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
7. แนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี การให้หรือรับของขวัญ
หรื อประโยชน์ อื่นใด และตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรื อรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544

8. มาตรการป้ องกัน การทุ จ ริ ต และแก้ไ ขการกระท าผิ ด วิ นั ย ของเจ้า หน้า ที่ รัฐ ในสัง กัด ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการ
จัดทาโครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรการการจัด หา
พัสดุ และ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วเิ คราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน ตามข้อ EB 20
9. นโยบายการตรวจเยีย่ มของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) มีลกั ษณะเป็ นภาพ ที่ระบุวนั เวลา สถานที่จดั กิจกรรมทีช่ ดั เจน
3) การรายงานตามโครงการ/กิ จ กรรม ต้อ งระบุ วิ ธี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม วัน เวลา สถานที่ ที่ จัด กิ จ กรรม
ที่ชดั เจน
4) ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาโครงการ/กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิ ยมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ งานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภาพ และรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 18

หลักฐานประกอบ

1) บั น ทึ ก ข้อ ความอนุ มั ติ โ ครงการ/กิ จ กรรมและปรากฏการขออนุ ญาตน าเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิ ยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต
3) มี ลักษณะเป็ นภาพหรือรายงานด้วย ต้องระบุวิธีการดาเนิ นกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัด กิจกรรม
ที่ชดั เจน
4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดาเนิ นกิจกรรม วัน เวลา
สถานที่จดั กิจกรรมที่ชดั เจน
5) แบบฟอร์ม การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ า น Web site ของหน่ ว ยงาน หรื อ สื่ อ สารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 19

หน่ ว ยงานมี ก ารรวมกลุ่ม ของเจ้า หน้า ที่ เพื่ อ การบริห ารงานที่โ ปร่ง ใสหรื อ ไม่ และกลุ่ ม ดังกล่ า ว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิง่ ขึ้น หรือไม่

หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่ วยงานให้มีความโปร่งใสยิง่ ขึ้ น ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) มีการกาหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่ วยงาน
3) มีการกาหนดระเบียบหรือแนวทางการดาเนิ นงานของกลุ่มที่ชดั เจน
4) หลักฐานกิจกรรมที่ แสดงถึ งความพยายามที่ จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่ วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่ งขึ้ น
ทั้ ง นี้ การรวมกลุ่ ม ของเจ้า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อ การบริ ห ารงานที่ โ ปร่ ง ใสดั ง กล่ า ว จะต้อ งมี กิ จ กรรม
การดาเนิ นการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่ องด้วย

5) หลักฐานสะท้อนความริ เ ริ่ มของกลุ่ม เพื่ อเสริ มสร้างคุ ณธรรม ความซื่ อสัตย์สุ จริ ต และพัฒนา
ความโปร่งใส
6) ผู ้บั ง คั บ บั ญ ชา จะต้อ งสั ่ง การหรื อ อนุ มั ติ ใ ห้น ากิ จ กรรมการรวมกลุ่ ม ของ เจ้า หน้ า ที่ เพื่ อ
การบริหารงานที่โปร่งใส และรายงานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่ ว ยงานให้มี ค วามโปร่ ง ใสไปเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ หรื อ สื่ อ สารเผยแพร่ ใ นช่อ งทางอื่ น และ
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 19

หลักฐานประกอบ

1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่ วยงานที่เป็ นทางการเพื่อดาเนิ นกิจกรรมการป้ องกันการทุจริตของ
หน่ วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส
2) การรวมกลุ่ม มีการกาหนด
2.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
2.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่ วยงาน
2.3 ระเบียบหรือแนวทางการดาเนิ นงานของกลุ่มที่ชดั เจน
3) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่ วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้ น
4) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ
Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

คาอธิบาย
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น หมายถึ ง การที่ เ จ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระท าการใดๆ ตามอ านาจ หน้ า ที่
เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรื อการดาเนิ นการที่ เอื้ อผลประโยชน์ ให้กับ
ตนหรือพวกพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็ นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทาที่
เข้าข่ายผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่ จากัด อยู่เฉพาะ
ในรู ป แบบของตัว เงิ น หรื อ ทรัพ ย์สิ น เท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง ผลประโยชน์ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ไ ด้อ ยู่ในรู ปแบบของตัว เงิ น
หรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จาแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็ น 7 รูปแบบ คือ เช่น

1. การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์ น้ั นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดาเนิ นการตาม
อานาจหน้าที่
2. การทาธุรกิจกับตัวเองหรือเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ งสาธารณะหรือหลังเกษี ยณ โดยใช้อิทธิพลหรือ ความสัมพันธ์จากที่เคย
ดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่ วยงาน
4. การทางานพิเศษโดยอาศัยตาแหน่ งหน้าที่ราชการสร้างความน่ าเชื่อถือ
5. การรูข้ อ้ มูลภายในแล้วนาข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กบั ตนเองหรือผูอ้ ื่น
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่ วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. .... ทาให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ
8) การใช้ตาแหน่ งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รฐั หรือหน่ วยงานของรัฐอื่น

ดังนั้น การดาเนิ นการเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้อนภายในหน่ วยงานจึงเป็ นมาตรการอย่างหนึ่ งที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้หน่ วยงานสามารถป้ องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่ วยงานจะต้องมี การวิเคราะห์
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของหน่ วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้ องกันเรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ ส่ ว นรวม รวมทั้ง จะต้อ งมี ก ารจัด ประชุ ม หรื ออบรม/สัมมนา หรื อ แลกเปลี่ ย นความรู ภ้ ายใน
หน่ ว ยงานในการให้ค วามรู ้เ รื่ อ งการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น จิ ต พอเพี ย งต้า นทุ จ ริ ต แก่ เ จ้า หน้ า ที่
ในหน่ วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปลูกฝั งและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่ วยงานให้มีความตระหนั ก
และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้

EB 20

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่วยงาน
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึ งการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ซึ่งต้องมีรายละเอียด

1) มีลกั ษณะเป็ นรายงาน
2) มีเนื้ อหาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนใน
หน่ วยงานที่ชดั เจน โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้วธิ ีการ
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
3) ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 20

หลักฐานประกอบ

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในหน่ วยงาน
2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ
3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่ วยงาน
4) หนังสือเสนอผูบ้ ริหารเพื่อทราบ/สัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 21

หน่ วยงานมี การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกาหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่วยงาน

หน่ ว ยงานจะต้อ งส่ ง หลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง การก าหนดมาตรฐาน กลไก หรื อ การวางระบบในการป้ อ งกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่ วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ /ข้อสัง่ การ/ประกาศ โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงานหรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบหมาย
2) มีกรอบแนวทางการป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่ วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่ วยงานในข้อ EB 20
3) มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่ อง โดยการรายงานผล
4) ผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิ ให้นากรอบแนวทางการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อนในหน่ วยงาน
ให้สอดคล้องตามบริบทของหน่ วยงาน และรายงานการกากับติดตามไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่ อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 21

หลักฐานประกอบ

1) บัน ทึ ก ข้อ ความลงนามค าสัง่ /ข้อ สัง่ การ/ประกาศ และปรากฏการขออนุ ญ าตน าเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ของหน่ วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) กรอบแนวทางการป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่ วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเ คราะห์ค วามเสี่ ย ง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่ วยงานในข้อ EB 20
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4) บันทึกข้อความรับทราบการกากับติ ดตาม และรายงานผลการดาเนิ นงานตามกรอบแนวทางการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในหน่ วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หน่ ว ยงานมี ก ารประชุ ม หรื อ อบรม/สัม มนา หรื อ แลกเปลี่ ย นความรู ภ้ ายในหน่ ว ยงาน
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EB 22 ในหน่วยงานหรือไม่
หน่ ว ยงานจะต้อ งส่ งหลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง การประชุ ม หรื ออบรม/สัมมนา หรื อแลกเปลี่ ยนความรู ภ้ ายในหน่ ว ยงานในการ
ให้ความรูเ้ รื่องการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) รายงานการประชุ ม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรูท้ ี่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกั บเรื่องการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน การปลูกฝั งฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ภายในหน่ วยงาน กรณีสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ จะต้องนาเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรือ
อบรม/สัมมนาด้วย
3) มีลกั ษณะเป็ นภาพ ต้องระบุวนั เวลา สถานที่จดั กิจกรรมที่ชดั เจน
4) ผู ้บั ง คั บ บั ญ ชา จะต้อ งสั ง่ การหรื อ อนุ มัติ ใ ห้น ากิ จ กรรมการประชุ ม หรื อ อบรม/สั ม มนา หรื อ แลกเปลี่ ย นความรู ้
ที่ มีว ัตถุ ป ระสงค์เ พื่อให้ค วามรูเ้ กี่ ยวกับเรื่องการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนไปเผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์ หรื อสื่ อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 22

หลักฐานประกอบ

1) หลักฐานการจัดการประชุ ม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรูภ้ ายในหน่ วยงาน เพื่อให้ความรูเ้ รื่องการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ตน้ กระบวนการจนถึงสิ้ นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่ วยงาน
2) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ภายในหน่ วยงาน
3) ภาพถ่ายประกอบ
4) หนั งสื อ เสนอผู บ้ ริหารเพื่อทราบรายงานสรุ ปผลการจัดการประชุ ม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ ยนความรู ้ ปรากฏ
การขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen
จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

คาอธิบาย
หน่ วยงานดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
จริยธรรม ประจาปี งบประมาณของหน่ วยงาน เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและส่งเสริมให้เกิดการป้ องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานได้อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรมและอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บนพื้ นฐานบริ บ ทของสัง คมไทย กระทรว ง
สาธารณสุข สถานการณ์ปัจจุบนั และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
การยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัดการแบบบู ร ณาการ โดยให้เ กิ ด ความเข้ม แข็ ง จากภายในและ
เกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตแบบ ระเบิดจากข้างใน มีแนวคิดให้คุณธรรมนาการพัฒนา ยั ่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกฝั งวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการไม่ทนต่อการทุจริตใน
การปฏิบตั ิงาน การปลูกฝั งฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมการแสดงเจตจานง
สุ จริตของผู ้บริหารหน่ วยงาน การจัด ซื้ อจัด จ้าง การเรี่ยไร การให้แ ละรับ ของขวัญการส่งเสริ มวินั ย ข้าราชการ
การคุ ม้ ครองจริยธรรม แผนบริหารความเสี่ ยงด้านทุ จริตหรือด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การตรวจสอบภาย ใน
การควบคุ มภายใน โครงการจิตอาสา ศาสตร์พระราชา จิตพอเพียงต้านทุ จริต ชมรมจริยธรรม การคัดเลื อก
หน่ วยงานคุณธรรม ฯลฯ เป็ นต้น

อนึ่ ง การจัด ท าแผนปฏิ บัติ ก าร ฯ ดัง กล่ า ว ต้อ งสอดคล้อ งกับ แผนแม่บ ทการป้ อ งกัน ปราบปราม
การทุ จริ ต และประพฤติ มิช อบ กระทรวงสาธารณสุ ข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริ ม
คุ ณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25592564)
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานต้องก ากับติ ด ตามการด าเนิ นงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรื อกิจกรรม
ที่ ร ะบุ ใ นแผนปฏิ บัติ ก ารการป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ประจ า ปี
งบประมาณของหน่ วยงาน โดยจัดทาเป็ นรูปเล่มรายงาน

EB 23

หน่วยงานมีการจัดทาแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม ประจาปี งบประมาณของหน่ วยงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้

1) มีลกั ษณะเป็ นแผนปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
2) มี เ นื้ อหาแสดงถึ ง การแสดงถึ ง การด าเนิ น การซึ่ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในหน่ วยงาน อย่างน้อย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 โครงการ/กิจกรรม
2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม
2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
2.4 ตัวชี้ วัดความสาเร็จ
2.5 ระยะเวลาดาเนิ นการของโครงการ/กิจกรรม

2.6 แผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจาปี
งบประมาณของหน่ วยงาน ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงาน หรือ ผูบ้ ริหาร
ที่ได้รบั มอบอานาจ
3) ผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิ ให้นาแผนปฏิบัติการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิ ช อบและส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ประจ าปี งบประมาณของหน่ ว ยงานที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบและลงนามอนุ มัติ
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์

EB 23

หลักฐานประกอบ

1) แผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม หน่ ว ยงาน ...
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามองค์ป ระกอบในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึ ง ข้อ 2.6 หรื อ มากกว่ า
องค์ประกอบที่กล่าวมา
2) หนั งสื อเสนอผูบ้ ริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุ มัติและลงนามในแผนฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 24

หน่ ว ยงานมี ก ารก ากับ ติด ตามการด าเนิ นงานตามแผนป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
หน่ วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงผลการกากับติดตามการดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติการการป้ องกัน
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ประจ าปี งบประมาณของหน่ ว ยงานซึ่ ง ต้อ ง
แสดงรายละเอียด ดังนี้

1) มีลกั ษณะเป็ นรายงาน
2) มีเนื้ อหาที่แสดงถึงผลการกากับติดตามการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
3) ผูบ้ ังคับบัญชา จะต้องรับทราบ ผลการกากับติ ดตามการดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติการการป้ องกัน ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2
และไตรมาสที่ 4 และสัง่ การอนุ มตั ิให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 24

หลักฐานประกอบ

1) รายงานผลการกากับติดตามการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส
1.1 ไตรมาสที่ 2
1.2 ไตรมาสที่ 4
2) หนังสือเสนอผูบ้ ริหารเพื่อทราบ/สัง่ การ และปรากฏการขออนุ ญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

INDEX

“

“

ดัชนี คุณธรรมการทางาน
ในหน่ วยงาน
(Work Integrity Index)

คาอธิบาย
เป็ นดัชนี ที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่ วยงานและพฤติ กรรมของเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานที่ แสดงถึ ง
การให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่จะต้องกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและ
มีการปฏิบตั ิงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้ นอย่างเคร่งครัดอยูเ่ สมอ ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็ นธรรม
ในการปฏิบัติง านและการให้บริ การ และประเมิ น กระบวนการมุ่ง ตอบสนองต่ อ ผู ร้ ับ บริ การหรื อ ประชาชน
ด้วยการพัฒนากระบวนการอานวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใ ช้
ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็ นลักษณะคุ ณธรรมที่หน่ วยงาน
จะต้องพึงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
และการให้บริการ

คาอธิบาย
หน่ ว ยงานที่ เ ข้า รั บ การประเมิ น มี ก ารก ากับ ดู แ ล มาตรฐานและความเป็ นธรรมในการปฏิ บัติ ง าน และ
การให้บริ ก ารที่ เ ป็ นรู ปธรรม จะต้อ งกาหนดกาหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิ บัติ ง านของเจ้า หน้ า ที่ ต ามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ ชัด เจน และประเมิ น กระ บวนการ
มุ่งตอบสนองต่อผูร้ ับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอานวยความสะดวก การให้บริ ก าร
ประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่า งเป็ นธรรม
และเท่าเทียม

EB 25

หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
หน่ ว ยงานจะต้อ งส่ ง หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการ ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้

1) มีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ /ข้อสัง่ การ อย่างเป็ นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงาน หรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบอานาจ
2) มี ก รอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านของเจ้า หน้ า ที่ ต ามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน โดย จะต้อ ง
มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วิธีการตรวจสอบ
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.3 มีการกาหนดกลไกอย่างต่อเนื่ อง
3) ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องรับทราบ ผลการกากับติ ดตาม ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสัง่ การอนุ มตั ิให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ใ นช่องทางอื่น และ
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
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หลักฐานประกอบ

1) บันทึกข้อความลงนามคาสัง่ /ข้อสัง่ การ/ประกาศ
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตามคูม่ ือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
2.1 วิธีการตรวจสอบ
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.3 กาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่ อง
3) หลักฐานการประชุมชี้ แจง
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนิ นงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตามคูม่ ือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่ น และ
Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
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หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่ ก ระบวนการอ านวยความสะดวก หรื อ การให้บ ริ ก ารประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
หน่ ว ยงานจะต้อ งส่ ง หลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง การเผยแพร่ ก ระบวนการอ านวยความสะดวก หรื อ
การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้

1) มีเนื้ อหาที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ดังนี้
1.1 ประเภทงานบริการ
1.2 ขั้นตอน
1.3 ระยะเวลาที่ใช้
2) ผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องสัง่ การหรืออนุ มตั ิให้นาประเภทงานบริการซึ่งเป็ นกระบวนการอานวยความสะดวก
หรือการให้บริการประชาชน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
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หลักฐานประกอบ

1) เนื้ อหาที่ แ สดงถึ ง ประเภทงานบริ ก ารซึ่ ง เป็ นกระบวนการอ านวยความสะดวก หรื อ การให้บ ริ ก าร
ประชาชน ประกอบด้วย
1.1 ประเภทงานบริการ
1.2 ขั้นตอน
1.3 ระยะเวลาที่ใช้
2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่ วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง
อื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ผลคะแนนการประเมิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
ประจาปี งบประมาณ 2561

นายยงยศ ธรรมวุฒิ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้ องกัน)
ปฏิบตั ิราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
25 ตุลาคม 2561

100.00

95.00

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
94.34
92.46
89.62
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86.52
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86.13
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วพ.

กรม จ กรม พ. กรม อ. อย.

สบส. ก.การแพทย์ สปสช. สวรส. สพฉ.

รพ. บ้าน
แพ้ว วัคซีน

สรพ.

อภ.

3 ป. 1 ค. มาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ปลุก/ปลูกจิตสานึก ป้ องกัน ปราบปราม และเครือข่าย)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง

94.34

ITA
ป้ องกันการทุจริต

“

เกณฑ์คะแนน

5

ระดับสูงมาก

การจัดอันดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

100
90
80

ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน

70

90.89

สป. สธ. ได้อนั ดับที่ 1

60

ของหน่วยงานระดับกรมจานวน 146 หน่วยงาน

50

96.04

ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร

40

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบตั งิ าน

30

97.34

20

94.34

10

0
0

10

20

30

40

ดัชนีความพร้อมรับผิด

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

91.41

95.18

ดัชนีความโปร่งใส

จาแนกตามแหล่งข้อมูล
Evidence-Based

Internal

External

Internal

92.73

92.73

Evidence-Based
External

86.26

100

100

86.26

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
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"...ทุกคนจาเป็ นต้องหมั ่นใช้ปัญญาพิจารณา
การกระทาของตนให้รอบคอบอยูเ่ สมอ
ระมัดระวังทาการทุกอย่างด้วยเหตุผล
ด้วยความมีสติและด้วยความรูต้ วั
เพื่อเอาชนะความชั ่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดย
ตลอด และสามารถก้าวไปถึงความสาเร็จ
ที่แท้จริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต... "
ส่วนหนึ่ งของพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุ ปริญญา
บัตรแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 3 พฤศจิกายน 2561
หัวข้อ: เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมการประเมิ น ITA ของหน่ว ยงานในสั งกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมการประเมิ น ITA ของหน่ วยงานในสั งกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

