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CPI : Corruption Perception Index 2015 

Rank in World 

(168) 
Rank in Asian 

 
Country 

 
CPI 

2558 
CPI  

2557 

8 1 Singapore 85 84 

54 2 Malaysia 50 52 

76  
(85 : 2557) 

3 Thailand 38 38 

88 4 Indonesia 36 34 

95 5 Philippines 35 38 

112 6 Vietnam 31 31 

139 7 Laos 26 25 

147 8 Myanmar 22 21 

150 9 Cambodia 21 21 

Transparency International On 27 January 2016 



Corruption Perception Index (CPI) 8  แหลง่ขอ้มลู 2555 2556 2557 2558 Change 
2557-
2558 

1 Bertelsmann Foundation Transformation Index 2012; BF (BTI)  
เนน้เร ือ่ง การลงโทษทางกฎหมายตอ่เจา้หนา้ทีข่องรฐัทีใ่ชอ้ านาจหรอืต าแหนง่
ในทางทีผ่ดิ  ความส าเร็จของภาครฐัในการควบคมุการทจุรติคอรร์ปัช ัน่และ
การมกีลไกเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติอยูใ่นระบบ 

45 40 40 40 = 

2 IMD World Competitiveness Year Book 2012 ; (IMD) 
การตดิสนิบนและการทจุรติมอียูห่รอืไม ่และมากนอ้ยเพยีงใด 

38 36 33 38 

3 Political Risk Services International Country Risk Guide ; (ICRG)  
ผูม้อี านาจหรอืต าแหนง่ทางการเมอืงมกีารทจุรติโดยใชร้ะบบอปุถมัภแ์ละระบบ
เครอืญาต ิและภาคการเมอืงกบัภาคธุรกจิมคีวามสมัพนัธก์นัมากนอ้ยเพยีงใด 

31 31 31 31 = 
 
 

4 World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2012 ; 
(WEF) ภาคธุรกจิตอ้งจา่ยเงนิสนิบนในกระบวนการตา่งๆ มากนอ้ยเพยีงใด 

35 35 39 43 

5 World Justice Project Rule of Law Index 2012 ;  (WJP)  
เจา้หนา้ทีร่ฐัมพีฤตกิรรมการใชต้ าแหนง่หนา้ทีใ่นทางมชิอบมากนอ้ยเพยีงใด 

33 33 44 26 

6 Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment ; (EIU)  
ความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการใชจ้า่ยงบประมาณภาครฐั 

38 38 38 38 = 

7 Global Insight Country Risk Ratings ; (GI)  
การด าเนนิการทางธุรกจิตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติมากนอ้ยเพยีงใด 
(วเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้ม 6 ประการทีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งของเศรษฐกจิมหภาคและ
เศรษฐกจิแตล่ะสาขา ไดแ้ก ่เส ีย่งดา้นการเมอืง ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นกฎหมาย 
ดา้นภาษ ีดา้นความม ัน่คง  และความผดิพลาดในก ารบรหิารจดัการ ) 

42 32 42 42 = 

8 Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2012 ; 
(PERC)  ระดบัการรบัรูว้า่การทจุรติเป็นปญัหาทสีง่ผลกระทบตอ่สถาบนัตา่งๆ 
ทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงมากนอ้ยเพยีงใด 

35 39 35 42 

ตารางแสดง   คะแนนจาก 8 แหลง่ขอ้มลู ทีอ่งคก์ารเพือ่ความโปรง่ใสนานาชาต ิ (TI) ใชป้ระเมนิ 
 เพือ่จดัอนัดบั ดชันภีาพลกัษณ์คอรร์ปัช ัน่ (CPI) ของประเทศไทย 



ตวัชีว้ดัทีป่ระเทศไทยไดค้ะแนนลดลง 
World Justice Project (WJP) :  Rule of Law Index ปี 57  

44 คะแนน  

ปี 58 

26 คะแนน 

ประเมนิโดยใชห้ลกันติริฐั  

1. รฐับาลและหน่วยงานของรฐัตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
และถกูตรวจสอบได ้

2. กฎหมายตอ้งเปิดเผย ชดัเจน ม ัน่คง ปกป้องเสรภีาพ
ของประชาชน 

3. ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ก ฎหม า ย มีค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม  
มปีระสทิธภิาพ 

4. การต ัดสินคดีต้องมีความเ ป็นธรรม  มีจร ิยธรรม  
มคีวามเป็นกลาง 

ปจัจยัส าคญั คอื สภาพความขดัแยง้
ทางการเมอืงทีผ่า่นมามอีทิธพิล 
ตอ่ตวัชีว้ดันี ้ซึง่ WJP จะเก็บขอ้มลู 
ทกุปีระหวา่งเดอืนกนัยายน-ตลุาคม   



คะแนนทีเ่พิม่ข ึน้ของ 3 ตวัชีว้ดั 

เป็นผลจากมุมมองของผูบ้รหิารระดบัสูงและนกัธุรกจิท ัง้ในและตา่งประเทศ  
ทีก่ลบัมามคีวามเชือ่ม ัน่ประเทศไทยมากขึน้ เกดิจาก 
 
1. รฐับาลชุดปจัจบุนัเขา้มาแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ 
2. เกดิเสถยีรภาพ 
3. ความเสีย่งทางการเมอืงลดลง 
4. มนีโยบายชดัเจนในการใหค้วามส าคญักบันโยบายคอรร์ปัช ัน่ สง่ผลต่อ

การรบัรูใ้นระดบันานาชาตใินทางทีด่ขี ึน้ 

เรง่สรา้ง
ภาพลกัษณ์ 
ในประเด็นที่
เก ีย่วขอ้ง 

การเผยแพร ่พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวก 
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสทกุหนว่ยงานภาครฐั 

ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งชดัเจนกบัประชาชน นกัลงทนุ  
หนว่ยงาน/องคก์ร สือ่มวลชนท ัง้ในและตา่งประเทศ 



ยทุธศาสตรท์ี ่3  
พฒันาความ
รว่มมอืกบัองคก์ร
ตอ่ตา้นการทจุรติ
และเครอืขา่ย
ระหวา่งประเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  
ปลกูและปลกุจติส านกึ
การตอ่ตา้นการทจุรติ 
เนน้การปรบัเปลีย่นฐาน
ความคดิของคนในทกุ
ภาคสว่นในการรกัษา
ประโยชนส์าธารณะ 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่2  
บูรณาการการ
ท างานของ
หนว่ยงานในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติ
และพฒันา
เครอืขา่ยในประเทศ 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่4  
พฒันาระบบ
บรหิารและ
เครือ่งมอืในการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ 

 

ยทุธศาสตรช์าตฯิ  ระยะที ่ 2 
 

“สงัคมไทยมวีนิยั โปรง่ใส ยดึม ัน่ในคณุธรรม 
จรยิธรรม และรว่มป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล” 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
พฒันาศกัยภาพ
บคุลากร
สาธารณสขุ  
ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ 

 
 

ความเชือ่มโยงตามกรอบการด าเนนิการตามแผนบรูณาการการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบในภาครฐั  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ  กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยทุธศาสตรฯ์                 
กระทรวง
สาธารณสขุ 

แผน 
บรูณาการฯ 
กระทรวง
สาธารณสขุ 

  ทจุรติสงัคมไทยลดลง 
  CPI  สงูขึน้ 50 คะแนน  
  ในปี 2560 

แนวทางที ่1  
สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แข็ง 

และมปีระสทิธภิาพ 

• สรา้งจติส านกึ คา่นยิม คณุธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรมสจุรติให ้
ตระหนักรูเ้รือ่งความซือ่สตัยส์จุรติและการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติในทกุภาคสว่น 
• พัฒนาเครอืขา่ยภาคประชาชน โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
อสม. ดา้นการเฝ้ารวังัและป้องกนัการทจุรติในระดบัชุมชน) 
• สนับสนุนและเชดิชขูา้ราชการทีม่คีา่นยิมในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
 

 

 

แนวทางที ่2 
สรา้งความตระหนกัรูใ้นการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติ 

-เสรมิสรา้งและสนับสนุนใหใ้ชห้ลักธรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์ร ให ้
เจา้หนา้ทีข่องรัฐยดึถอืปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมในการปฏบัิตหินา้ที ่
ด าเนนิชวีติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

- การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานภาครฐั 
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
- พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูต้ามกฎหมาย ป.ป.ช.  (Conflict of Interest 
มาตรา 100 /มาตรา 103 ,103/7 ,มาตรา 103/8)  
- ความเสีย่งการบรหิารพัสด/ุเตรยีมความพรอ้มรับ พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจา้งฯ 
พ.ศ. .... 
- สนับสนุนใหป้ระชาชนทั่วประเทศมสีว่นรว่มในการป้องกันการทจุรติ 

  

งบประมาณศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.)  ปี 2559  จ านวน  8,315,700  บาท 
รว่มบรูณาการแผนงาน  โครงการ  กจิกรรม ทีส่อดรบักบัหลกัเกณฑก์ารจดัท าโครงการตามยทุธศาสตร/์  

โครงการทีส่อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของคา่ CPI 

วสิยัทศัน ์ มุง่ม ัน่คณุธรรม ป้องปรามการทจุรติ เป็นองคก์รใสสะอาด มธีรรมาภบิาล 
นโยบายรฐัมนตรฯี ขอ้ 4 
เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการของ
หนว่ยงานทกุระดบั ฯ 

ค าส ัง่ คสช. 69/2557 
18 ม.ิย. 57 

เรือ่งมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบ 

มาตรการ 3 ป. 1 ค.  ปลกูฝงั ป้องกนั ปราบปราม และสรา้งเครอืขา่ย 



ความเป็นมา 

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน  

ปี พ.ศ. โครงการประเมนิคณุธรรม 
การด าเนนิงาน 

(Integrity Assessment) 
 

โครงการดชันวีดัความโปรง่ใส 
ของหนว่ยงานภาครฐั  

โดยศนูยว์จิยัเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติ 
ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

(Transparency Index) 

2552 ส านกังาน ป.ป.ช. ไดท้ าบนัทกึความ
เขา้ใจกบั Anti-Corruption  and 
Civil Rights Commission : ACRC 
 

ส านกังาน ป.ป.ช. ไดเ้ร ิม่พฒันา
ตวัชีว้ดัความโปรง่ใสของหนว่ยงาน
ภาครฐั 

2553 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ก ีย่วกบั 
Integrity Assessment : IA กบั
สาธารณรฐัเกาหลแีละไดน้ าแนวคดิ
ของระบบการประเมนิ 
 

พฒันากรอบความคดิและเครือ่งมอืที่
ใชว้ดัความโปรงใส โดยไดส้รา้งดชันี
วดัความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั 

2554 พฒันาระบบประเมนิทีม่มีาตรฐานระดบั
สากลของประเทศไทย (แตไ่ดม้กีาร
ชะลอการพฒันาระบบ) 

ด าเนนิการคร ัง้แรกโดยมหีนว่ยงานน า
รอ่งภาครฐั เฉพาะราชการสว่นกลาง มี
หนว่ยงานน ารอ่งและหนว่ยงาน
อาสาสมคัรในภาครฐัสว่นกลาง 
 



ความเป็นมา 

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน  

ปี พ.ศ.  รายละเอยีด 

2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมตใิหบู้รณาการเครือ่งมอืการประเมนิ
ระหวา่ง Integrity Assessment กบั Transparency Index เขา้
ดว้ยกนั เนือ่งจากแนวคดิของท ัง้ 2 ระบบ มคีวามคลา้ยคลงึกนั เพือ่
สรา้งเครือ่งมอืทีช่ว่ยเสรมิสรา้งการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ของ
ประเทศไทยตอ่ไป 
 

2555 ศกึษาแนวคดิของท ัง้ 2 ระบบ เพือ่บรูณาการเครือ่งมอืการประเมนิ
คณุธรรมการด าเนนิงาน (Integrity Assessment) หนว่ยงาน
ภาครฐั และดชันวีดัความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐัเขา้ดว้ยกนั 
(Transparency Index) เป็น “การประเมนิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA)  โดยมมีหาวทิยาลยัหอการคา้ 

เป็นทีป่รกึษา 
 



2.1 ค ะ แนนก า ร ป ร ะ เ มิน คุณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
ใน 

ผลการประเมนิความโปรง่ในการจดัซือ้จดัจา้งรวม 

ผลการประเมนิการเขา้ถงึขอ้มลูของประชาชนตามภารกจิ
หลกัของหนว่ยงาน 

ผลการประเมนิการมสีว่นรว่มตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน 

ผลการประเมนิคณุภาพและความเป็นธรรมในการใหบ้รกิารตามภารกจิ
หลกัของหนว่ยงาน หนว่ยงานทีม่กีารบรกิารประชาชนโดยตรง 

ผลการประเมนิความเชือ่ม ัน่ในองคก์รของบคุลากรใน
หนว่ยงาน 

ผลการประเมนิผลสมัฤทธิก์ารปฏบิตัริาชการ 

ผลการประเมนิการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ปี 2555 ประกอบดว้ย 7 ดชัน ี18 ตวัชีว้ดั 



Integrity 
Assessment 

Transparency 
Index 

Thailand 
Integrity & 

Transparency 
Assessment  

เครือ่งมอืการป้องกนัการทจุรติใหม้รีปูแบบ  
และมคีวามเป็นเอกลกัษณเ์หมาะสมส าหรบัวฒันธรรมไทย 

ITA 



กรอบแนวคดิการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงาน 

 การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครฐั ก าหนดเป็นกรอบแนวคดิโดยสงัเคราะห์
เป็นองคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัและจ าเป็นในการประเมนิ โดย
จ าแนก 
 1. องคป์ระกอบหลกัเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 
 
 2. ประเด็นการประเมนิแปลงสูค่ าถามทีใ่ชใ้นการสอบถาม
ความคดิเห็น  
 3. รวบรวมจากขอ้มูลเอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
ของหนว่ยงาน 



กรอบแนวคดิการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงาน 

ประเมนิจาก  4 แหลง่ขอ้มลู 
 
1. EIT คอื External Integrity & Transparency 
Assessment 
(การประเมนิจากมมุมองภายนอกองคก์ร) 
 
2. IIT คอื Internal Integrity & Transparency 
Assessment 
(การประเมนิจากมมุมองภายในองคก์ร) 
 
3. EBIT คอื Evidence-Based Integrity & 
Transparency Assessment 
(การประเมนิจากหลกัฐานเชงิประจกัษ)์ 
 

4. การถกูชีม้ลูความผดิของเจา้หนา้ทีใ่น
หนว่ยงาน โดย ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 

Integrity & 
Transparency 
Assessment 

ความโปรง่ใส 
(Transparency) 

ความพรอ้มรบัผดิ 
(Accountability) 

คณุธรรมการ
ใหบ้รกิารของ
หนว่ยงาน 

(Integrity in 
Service Delivery) 

วฒันธรรมคณุธรรม
ในองคก์ร 

(Integrity Culture) 

คณุธรรมการท างานใน
หนว่ยงาน 

(Work Integrity) 

การด าเนนิงานขององคก์ร 

ระบบการรอ้งเรยีนขององคก์ร 

ความรบัผดิชอบตามการปฏบิตั ิ
หนา้ที ่

การรบัรูข้อ้มลูการทจุรติ 
(Corruption Perceived) 

วฒันธรรมองคก์ร 
 (Organization Culture) 

การตอ่ตา้นการทจุรติขององคก์ร 
(Anti-Corruption Practices) 

การบรหิารงานบคุคล 
(Personnel Management) 

การบรหิารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมาย
งาน (Fairness in Work 

Assignment) 

EIT และ 
EBIT 

EIT และ 
EBIT 

EIT  

EIT  

IIT 

  IIT และ 
EBIT 

IIT 

IIT 

IIT 

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

EIT  

ทราบถงึสถานะระดบั 
คณุธรรมและความโปรง่ใส 
ของหนว่ยงานภาครฐั 

หนว่ยงานทีเ่ขา้รบัการประเมนิ 
ไดร้บัขอ้เสนอแนะน าไป 
ปรบัปรงุพฒันาการด าเนนิงาน 
ใหม้คีณุธรรมฯ 

เจา้หนา้ทีภ่าครฐัท ัว่ประเทศ 
มกีารปฏบิตังิานทีม่คีณุธรรม 
และความโปรง่ใส 

ขบัเคลือ่นมาตรการเสรมิ 
ตามยทุธศาสตรช์าตฯิ ระยะที ่2 
(พ.ศ. 2556-2560) 



ดชัน ี การประเมนิ 

ความโปรง่ใส 
(Transparency) 
 

ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการ หรือ 
ผู ม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามประสบการณ์ในการ รับบริการ 
จากหน่วยงานภาครัฐ และจากขอ้มูลเอกสาร/หลักฐาน 
เชงิประจักษ์ บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิในการด าเนนิงาน 
 

ความพรอ้มรบัผดิ 
(Accountability) 

ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการหรือ 
ผูม้ีสวนไดส้่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการของ
หน่วยงาน 
 

ความปลอดจากการทจุรติใน
การปฏบิตังิาน (Integrity in 

Service Delivery)  

เดมิใช ้ 
(Corruption-Free Index) 

ประเมนิจากการรับรูแ้ละประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผูรั้บบรกิาร หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีม่ตี่อการใหบ้รกิารของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 

วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 
(Integrity Culture) 

ประเมนิจากความคดิเห็นของเจา้หนา้ที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ และจากขอ้มูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 
 

คณุธรรมการท างานใน
หนว่ยงาน (Work Integrity) 

ประเมนิจากความคดิเห็นของเจา้หนา้ที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐทีม่ตีอ่การด าเนนิงานของหน่วยงาน 
 



ความโปรง่ใส  (Transparency) 

การด าเนนิงานขององคก์ร ระบบการรอ้งเรยีน 

ขององคก์ร 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

การใหแ้ละเปิดเผยขอ้มลู 
การจดัซือ้จดัจา้ง 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

เป็นธรรม /ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

การมสีว่นรว่ม 

การเขา้ถงึขอ้มลู 

ผลสมัฤทธิก์ารปฏบิตัริาชการ 

การตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน 

การแจง้ผลรอ้งเรยีน 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

 EBIT 

 EBIT 

EIT 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

EIT  

EIT  

ความโปรง่ใส ่(Transparency) เป็นการวัดระดับการด าเนนิงานตามเงือ่นไข คณุลักษณะขัน้ตอน
หรอืกจิกรรมในการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ทีภ่าครัฐ  ทีแ่สดงถงึการด าเนนิงานทีม่คีวามโปร่งใส 
เป็นธรรม ไดม้าตรฐานทีห่น่วยงานก าหนดตามอ านาจหนา้ที ่
 
1. การด าเนนิงานขององคก์ร ประเมนิจากการด าเนนิงานตามหลักเกณฑ ์ตามโครงสรา้ง
อ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ฎหมายก าหนด 
 
2. ระบบการรอ้งเรยีนขององคก์ร ประเมนิจากการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบการ
รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 



ความพรอ้มรบัผดิ 
(Accountability) 

ความรบัผดิชอบ 
ตามกฎหมาย 

ความรบัผดิชอบ 
ตามการปฏบิตัหินา้ที ่

EIT  EIT  

ความพรอ้มรบัผดิ (Accountability) เป็นการวัดระดับการใหบ้รกิารหรอืการปฏบิัตหินา้ทีข่อง
เจา้หนา้ที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึง่ยดึหลักความรับผดิชอบ มาตรฐานจรยิธรรมหรือจรรยา
ขา้ราชการหรอืจรรยาบรรณวชิาชพี  
 
1. ความรบัผดิชอบตามกฎหมาย ประเมนิจากผลการด าเนินงานหรือการใหบ้รกิาร 
ตามกฎหมายของเจา้หนา้ทีข่องรัฐของหน่วยงาน ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานจรยิธรรม หรือ
จรรยาขา้ราชการ หรอืจรรยาบรรณวชิาชพี โดยค านงึถงึความถกูตอ้งตามกฎหมายและเป็นธรรม 
 
2. ความรบัผดิชอบตามการปฏบิตัหินา้ที ่ประเมนิจากผลการด าเนนิงานหรอืการใหบ้รกิาร
ตามกฎหมายของเจา้หนา้ที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึง่ไดรั้บการยอมรับหรือความเชื่อถือ 
จากผูรั้บบรกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 



คณุธรรมการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน 
(Integrity in Service Delivery) 

ประสบการณต์รง 
(Experience) 

การรบัรู ้
(Perception) 

EIT  EIT  

คณุธรรมการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน (Integrity in Service Delivery)  
 

เป็นการวัดจาก 2 แง่มุม ไดแ้ก่ มุมมองการรับรู ้(Perception)  และ มุมมองประสบการณ์ตรง 
(Experience) ของประชาชนผูรั้บบรกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป็นการประเมนิระดับการทจุรติ
ของการด าเนินงานหรือการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที่ของรัฐของหน่วยงาน ซึง่ยดึหลักความ
ซือ่สตัยส์จุรติและค านงึถงึการใชอ้ านาจหนา้ทีด่ว้ยความเป็นธรรม ยดึผลประโยชน์ของสว่นรวม
หรือของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลใกลช้ดิ 
ส าหรับการประเมนิครัง้นี้ ไดข้ยายความหมาย “การทจุรติ” รวมถงึ การรับเงนิพเิศษ การเรีย่ไร 
การขอรับบรจิาคสิง่บนัเทงิตา่ง ๆ ไปจนถงึสิง่อ านวยความสะดวกจากผูม้ารับบรกิารดว้ย  



วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร  
(Integrity Culture) 

วฒันธรรมองคก์ร 
 (Organization Culture) 

การตอ่ตา้นการทจุรติขององคก์ร  
(Anti-Corruption Practices) 

IIT  และ EBIT IIT  

วฒันธรรมคณุธรรมองคก์ร (Integrity Culture)  
 

เป็นการวัดระดับวัฒนธรรมขององคก์รทีย่ดึหลักคุณธรรม จรยิธรรมในการด าเนนิงาน
หรอืการใหบ้รกิาร การปฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นไปตามประมวลจรยิธรรมของหน่วยงาน และ
การสง่เสรมิหรอืจัดใหม้รีะบบป้องกนัการทจุรติในการด าเนนิงานภายในองคก์ร รวมถงึ
การรวมกลุ่มของเจา้หนา้ที่ในการสรา้งความโปร่งใสในการด าเนินงานและการ
บรหิารงานภายในองคก์ร 



คณุธรรมการท างาน ในหนว่ยงาน 
(Work Integrity) 

การบรหิารงานบคุคล 
 (Personnel Management) 

 

การบรหิารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

 

IIT  

ความเป็นธรรมในการ 
มอบหมายงาน 

(Fairness in Work 
Assignment) 

IIT  

IIT  

คณุธรรมการท างานในหนว่ยงาน (Work Integrity)  
 

เป็นการวัดระดับคุณธรรมการท างานในหน่วยงานของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ ในการ
บริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปราศจากระบบอุปถัมภ์ การบริหาร
งบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ ค านงึถงึความคุม้คา่เป็นหลัก และการมอบหมายงานทีม่ี
ความเป็นธรรม ซึง่ค านงึถงึประโยชนข์ององคก์รและประเทศ 



• เป็นการประเมนิจากขอ้คดิเห็นของเจา้หนา้ที่
ภายในหนว่ยงานภาครฐัเกีย่วกบัวฒันธรรม 
คณุธรรม (Integrity Culture) และคณุธรรมใน
การท างาน (Work Integrity) ใชว้ธิกีารส ารวจ 
ดว้ยขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง และมลีกัษณะความ
เป็นตวัแทนทีด่ตีามหลกัวชิาการ 

แบบประเมนิ  

Internal Integrity & 
Transparency 
Assessment 

 

• เป็นการประเมนิจากขอ้คดิเห็นของขอ้คดิเห็นของ
ผูร้บับรกิาร หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหนว่ยงาน
ภาครฐัเกีย่วกบัเกีย่วกบัความโปรง่ใส  
(Transparency) ความรบัผดิชอบ 
(Accountability) และการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
(Corruption)  ดว้ยขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง และ 
มลีกัษณะความเป็นตวัแทนทีด่ตีามหลกัวชิาการ 

แบบประเมนิ  

External Integrity & 
Transparency 
Assessment 

 

• เป็นการประเมนิการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน
ภาครฐัโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์เกีย่วกบั
ความโปรง่ใส (Transparency) และวฒันธรรม
คณุธรรม (Integrity Culture) โดยหนว่ยงาน
ภาครฐัตอบค าถามตามความเป็นจรงิตามแบบ
ประเมนิโดยแนบเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบ
หรอือา้งองิ โดยใชแ้บบประเมนิ 1 ชุด ตอ่ 1 
หนว่ยงาน  

 

แบบประเมนิ 

Evidence Base 
Integrity & 

Transparency 
Assessment  

ประเมนิจาก 



การถกูชีม้ลู
ความผดิ 

ส านกังาน ป.ป.ท. 

ส านกังาน ป.ป.ช. 

ตดัคะแนน 



การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ใชแ้บบส ารวจ  ดงันี ้

IIT  : Internal Integrity &  
Transparency Assessment  

การประเมนิมมุมอง 
การรบัรูภ้ายในองคก์ร 

EIT  : External Integrity &  
Transparency Assessment 

การประเมนิมมุมอง 
การรบัรูภ้ายนอกองคก์ร 

EBIT  : Evidence-Based  Integrity &  
Transparency Assessment 

การประเมนิจากหลกัฐาน 
เชงิประจกัษ ์

ดชัน ี5 ดา้น 

ความโปรง่ใส 
(Transparency) 

ความพรอ้มรบัผดิ 
(Accountability)  

คณุธรรมการใหบ้รกิาร
ของหนว่ยงาน 

(Integrity in Service 
Delivery) 

วฒันธรรมคณุธรรมใน
องคก์ร 

 (Integrity Culture) 

คณุธรรม 
การท างานในหนว่ยงาน  
(Work Integrity)  

เพิม่คา่ CPI  ของประเทศ 
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดใน 
ยทุธศาสตรช์าตฯิ ระยะที ่2 

ทราบถงึสถานะระดบั 
คณุธรรมและความโปรง่ใส 
ของหนว่ยงานภาครฐั 

หนว่ยงานทีเ่ขา้รบัการประเมนิ 
ไดร้บัขอ้เสนอแนะน าไป 
ปรบัปรงุพฒันาการด าเนนิงาน 
ใหม้คีณุธรรมฯ 

เจา้หนา้ทีภ่าครฐัท ัว่ประเทศ 
มกีารปฏบิตังิานทีม่คีณุธรรม 
และความโปรง่ใส 

ขบัเคลือ่นมาตรการเสรมิ 
ตามยทุธศาสตรช์าตฯิ ระยะที ่2 
(พ.ศ. 2556-2560) 



 
 

หนว่ยงาน 

 
ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  
 

ปี 2555  
7 ดชัน ี18 ตวัชีว้ดั 

ปี 2557  
5 ดชัน ี 

EB จ านวน 26 ขอ้ 

ปี 2558 
5 ดชัน ี 

EB จ านวน 11 ขอ้  
42 ขอ้ยอ่ย 

 
สป. สธ. 
สว่นกลาง 

 
44.73 

  

 
77.73 

 
ระดบัคณุธรรมสงู 

 
81.86 

 
ระดบัคณุธรรมสงู

มาก 
  

หมายเหต ุ 
1. EB (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment คอื แบบส ารวจใชห้ลกัฐาน 
       เชงิประจกัษ ์
2.    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จดัเก็บเอกสารหลกัฐานเชงิประจกัษใ์นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ จ าแนกรายปี 



แผนภมูริะดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปี 2557 



วเิคราะหผ์ลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและ 
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั   

มผีูต้อบวา่ตนเคย
เสนอใหเ้งนิ/
ผลประโยชน ์
จ านวน 2 ราย 
และมเีจา้หนา้ทีท่ ี่
ใหบ้รกิารรบั/
ยอมจะรบั 
จ านวน 2 ราย  

มผีูต้อบวา่ตนเคยเสนอ
ใหเ้งนิหรอืลประโยชน์
อืน่ใดแกผู่บ้งัคบับญัชา
หรอืเจา้หนา้ทีท่ ีบ่ผดิ
ชอบดา้นการ
บรหิารงานบคุคล เพือ่
การเลือ่นข ัน้ การ
วิง่เตน้ขอต าแหนง่ และ 
การโยกยา้ยต าแหนง่ 
จ านวน 2 ราย  

2557 77.73 



แผนภมูริะดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปี 2558 

79.45 

89.11 

97.67 
77 

63.06 0
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100
ความโปรง่ใส 

ความพรอ้มรบัผดิ 

ความปลอดจาก
การทจุรติในการ

ปฏบิตังิาน 

วฒันธรรม
คณุธรรมใน
องคก์ร 

คณุธรรมในการ
ท างานของ
หนว่ยงาน 



วเิคราะหผ์ลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั  ปี 2558 

1) ดชันคีวามโปรง่ใส ประเด็นระบบการรอ้งเรยีนขององคก์ร ประเมนิ
การรับรูผู้รั้บบรกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (External Integrity and 
Transparency Assessment) และประเมนิจากเอกสารหลกัฐาน 
เชงิประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment) ไดร้อ้ยละ 69.14  
 
2) ดชันวีฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร  
    ประเด็นวฒันธรรมองคก์ร ประเมนิการรับรูบ้คุลากรภายในองคก์ร 
(Internal Integrity & Transparency Assessment) ไดร้อ้ยละ 66.04 
 
3) ดชันคีณุธรรมในการท างานในหนว่ยงาน ประเมนิการรับรู ้
บคุลากรภายในองคก์ร (Internal Integrity & Transparency 
Assessment) 
    - ประเด็นการบรหิารงานบคุคล ไดเ้พยีงรอ้ยละ 49.13  
    - ประเด็นความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ไดร้อ้ยละ 64.56  



ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั  ปี 2558 (เฉพาะหลกัฐานเชงิประจกัษ)์ 

EB คะแนน
เต็ม 

กอ่น 
 

หลงั 

 
จ านวน 11 ขอ้  
42 ขอ้ยอ่ย 

 
4,200 

 
3,500 
(83.33) 

 
3,900 
(92.86) 

 



เปรยีบเทยีบระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน ปี 2557-2558 

ดชันรีะดบัคณุธรรม 
และความโปรง่ใส  

ปี 2557 ปี 2558 

ความโปรง่ใส 74.72 79.45 

ความพรอ้มรบัผดิ 80.26 89.11 

ความปลอดจากการทจุรติในการ
ปฏบิตังิาน 

87.42 97.67 

วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 63.97 77 

คณุธรรมในการท างานของ
หนว่ยงาน 

79.92 63.06 

ปี 2557 

ปี 2558 



 
เห็นชอบใหห้นว่ยงานภาครฐั 
ทกุหนว่ยงานเขา้รว่มรบั 
การประเมนิคณุธรรม 
และความโปรง่ใสในการ 
ด าเนนิงานของหนว่ยงาน 
ภาครฐั  
 

 
มตคิณะรฐัมนตร ี 

เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2559  
 



KPI 21 

รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑป์ระเมนิระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงาน เฉพาะหลกัฐานเชงิประจกัษ ์
(Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) 

ตวัชีว้ดัเนน้หนกัตามยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (21 ตวัชีว้ดั) 

ตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของปลดักระทรวงสาธารณสขุ 





ตวัชีว้ดัที ่21   รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
ประเมนิระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน เฉพาะหลกัฐาน 
เชงิประจกัษ ์(EVIDENCE-BASED INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : EBIT) 

- ประเมนิเฉพาะหลกัฐานเชงิประจกัษ ์(Evidence Based Integrity 

and Transparency Assessment)  

 จ านวน 11 ขอ้ (42 ขอ้ยอ่ย)   

- ประเมนิรอบ 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

เกณฑเ์ป้าหมาย 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

65 70 75 80 85 

    ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

  IPA  





KPI 8 
ส านกังาน ก.พ.ร.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
หนว่ยงานภาครฐั 

เป็นตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการระดบักรม 
และจงัหวดั ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 
การประเมนิมติภิายใน “การพฒันาองคก์ร” รายงาน SAR รอบ 6/9/12 

IIT  : Internal Integrity &  
Transparency Assessment  

การประเมนิมมุมอง 
การรบัรูภ้ายในองคก์ร 

EIT  : External Integrity &  
Transparency Assessment  

การประเมนิมมุมอง 
การรบัรูภ้ายนอกองคก์ร 

EBIT  : Evidence-Based  
Integrity &  

Transparency Assessment  

การประเมนิจากหลกัฐาน
เชงิประจกัษ ์

SAR 



KPI 8 เกณฑก์ารประเมนิ 

เกณฑ ์ ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน 
 

80-100 สงูมาก 

60-79.99 สงู 

40-59.99 ปานกลาง 

20-39.99 ต า่ 

0-19.9 ต า่มาก 



กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2552 





แนวทางการตอบแบบส ารวจใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์
Evidence-Based  Integrity & Transparency 
Assessment 

• แบบส ารวจใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์Evidence-
Based  Integrity & Transparency Assessment  

• จ านวน 11 ขอ้  (EB1 - EB11) 

• 42 ขอ้ยอ่ย 
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การใหแ้ละเปิดเผยขอ้มลูในการจดัซือ้จดัจา้ง  

EB 1 –EB 3 



EB 1  หนว่ยงานของทา่นมกีารด าเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งไร   

 เพือ่ใหห้นว่ยงานมกีารด าเนนิการการจดัซือ้จดัจา้งตามแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมดว้ยความโปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ 

 1. ในการด าเนนิงานจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงาน หนว่ยงานจะตอ้งจดัท า

แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

เร ือ่ง การจดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง พ.ศ. 2546  

 2. ควรมกีารประกาศเผยแพรแ่ผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัซือ้

จดัจา้งประจ าปี  (ไมใ่ช่รายงานการจดัหาพสัดุรายไตรมาส หรอืรายโครงการ) 

 3. ควรมกีารเผยแพรร่ะบบขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง โดยอาจอยูใ่น

รปูแบบฐานขอ้มลูทีม่กีารระบขุอ้มลูอยา่งนอ้ยเกีย่วกบั ชือ่โครงการ งบประมาณ ผู ้

ซือ้ซอง ผูย้ ืน่ซอง และผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานจดัซือ้จดัจา้ง

ของหนว่ยงาน เป็นไปดว้ยความโปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ใหป้ระชาชน

ไดร้บัทราบหรอืสามารถเขา้ตรวจดไูดผ้า่นเว็บไซตข์องหนว่ยงานหรอืสือ่อืน่ๆ 

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 



 “การจดัซือ้จดัจา้ง” หมายถงึ การจดัซือ้จดัจา้งตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี

วา่ดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ รวมถงึระเบยีบทีร่ฐัวสิาหกจิ/หนว่ยงาน

อืน่ของรฐัทีใ่ชด้ าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัด ุ

 

 “แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง” หมายถงึ แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งตามที่

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิก าหนด ซึง่ก าหนดใหจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง

เฉพาะงบลงทนุ (คา่ครภุณัฑ ์และทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง) โดย 

 

 1. หนว่ยงานภาครฐัทกุหนว่ยงานยกเวน้สว่นราชการประจ าจงัหวดัและกรม หรอื

สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเป็นกรม ซึง่มสี านกังานต ัง้อยูใ่นภมูภิาค ส าหรบั 
คา่ครภุณัฑท์ีม่รีาคาเกนิ 100,000 บาท และทีด่นิส ิง่กอ่สรา้งเกนิ 2,000,000 บาท  
 
 2. สว่นราชการประจ าจงัหวดัและกรม หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ 
ทีม่ฐีานะเป็นกรม ซึง่มสี านกังานต ัง้อยูใ่นภมูภิาค  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเมอืงพทัยา ส าหรบัคา่ครภุณัฑท์ีม่รีาคาเกนิ 100,000 บาท 
และทีด่นิส ิง่กอ่สรา้งเกนิ 1,000,000 บาท 

 

ค านยิาม 



 “เว็บไซตข์องหนว่ยงาน” หมายถงึ หนา้เว็บเพจหลกัทีห่นว่ยงานใชเ้พือ่
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตา่งๆ ของหนว่ยงานผูเ้ขา้รบัการประเมนิ  
 
 “สือ่อืน่ๆ” หมายถงึ ชอ่งทางการสือ่สารอืน่ๆ ทีห่นว่ยงานใชเ้ผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งและประชาชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบดไูด ้เชน่ 
หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน ์บอรด์ประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงาน สือ่สงัคม (Social 
Media) เป็นตน้ 

100,000 

1,000,000 

2,000,000 

คา่ครภุณัฑ ์ใชก้บัทกุหนว่ยงาน 

คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง หนว่ยงานระดบักรม และ 
กรงุเทพมหานคร 

คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง สว่นราชการประจ าจงัหวดั 
และ อปท. (อบจ./เทศบาล/เมอืงพทัยา 



ค าถาม ค าอธบิาย 

 
EB 1 (1)  
 
มกีารประกาศเผยแพร่
แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดั
จา้งประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (ภายใน
ระยะเวลา 30 วนัท าการ 
หลงัจากทีไ่ดร้บัการจดัสรร
งบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. 2559) หรอืไม ่
 
 
 

 
หน่วยงานตอ้งแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวขอ้รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนและรายละเอยีดของแผนปฏบิัตกิาร
จัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ข ึ้น
ประกาศไวบ้นหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงานผูถ้กูประเมนิโดย
มวีันทีข่ ึน้ประกาศชดัเจน และการประกาศเผยแพร่แผนนัน้
ตอ้งด าเนินการอย่างชา้ภายใน 30 วันท าการหลังจากที่
ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 และ หน่วยงาน
ตอ้งแนบรายละเอยีดของวันทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณ
มาเป็นหลกัฐานประกอบการพจิารณาดว้ย หากหน่วยงานผู ้
เขา้รับการประเมนิมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏบิัตกิาร
จัดซื้อจัดจา้งล่วงเลยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นขอ้
ค าถาม ใหห้น่วยงานระบเุหตผุลในความลา่ชา้ของประกาศ
นัน้มาเพือ่ใหผู้ป้ระเมนิผลทราบดว้ย  
 

 กรณีที่ห น่วยงานไม่อยู่ ในข่ายที่ต อ้ง จัดท า

แผนปฏบิัตกิารจัดซือ้จัดจา้งตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิก าหนด ใหร้ะบเุหตผุลในชอ่งอืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  
 



เอกสารหลกัฐานประกอบ EB1 (1) 
 

1. ประกาศเผยแพร ่แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 มรีายละเอยีดชดัเจน 
 1.1 website   
     1.2 อืน่ๆ  (สือ่อะไรบา้ง)  

 
2. อยา่งชา้ภายใน 30 วนัท าการ หลงัวนัทีไ่ดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณ  
หากเกนิก าหนด  ใหเ้ขยีนค าอธบิายพรอ้มเหตผุล ในแบบ Evidence Base 
 
3. กรณีทีห่นว่ยงานไมอ่ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งจดัท าแผนฯ ตามที ่คตง. ก าหนด 
ใหเ้ขยีนค าอธบิายพรอ้มเหตผุล ในแบบ Evidence Base 
 
4. หนงัสอืส ัง่การผูบ้รหิารใหไ้ปเผยแพรใ่หส้าธารณชนรบัทราบท ัว่กนั 
 



ค าถาม ค าอธบิาย 

EB 1 (2) 
 
มกีารเผยแพรข่อ้มูลอยา่ง
เป็นระบบเกีย่วกบัการจดัซือ้
จดัจา้ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตอ่ไปนี ้หรอืไม ่ 
 
 (2.1) ชือ่โครงการ 
 (2.2) งบประมาณ 
 (2.3) ผูซ้ ือ้ซอง 
 (2.4) ผูย้ ืน่ซอง 
 (2.5) ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก 
  
    
    

หน่วยงานตอ้งแสดงหลักฐานเกีย่วกบัหัวขอ้รายการประกาศและ
รายละเอยีดของฐานขอ้มลูจัดซือ้จัดจา้งทกุโครงการทีด่ าเนนิการแลว้
เสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีห่น่วยงานไดแ้สดงไวบ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงานผูถ้กูประเมนิ โดยลักษณะของการจัดท าฐานขอ้มลูนัน้ 
หน่วยงานตอ้งด าเนนิการสรปุโครงการจัดซือ้จัดจา้งทกุโครงการ/ 
ทกุวธิกีารจัดซือ้จัดจา้งทีด่ าเนนิงานแลว้เสร็จภายในหว้งปีงบประมาณ 

ทีท่ าการประเมนิ จากแหลง่งบประมาณทกุประเภทเฉพาะงบลงทนุ  

(คา่ครภุัณฑ ์และทีด่นิสิง่กอ่สรา้ง) เชน่ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ งบประมาณเหลอืจา่ย งบรายจา่ยอืน่ เงนิ
อดุหนุนทั่วไป เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ งบพัฒนาจังหวดั งบพัฒนากลุม่
จังหวดั งบประมาณทีม่กีารกนัไวจ้า่ยเหลือ่มปี เป็นตน้ มาจัดท า
ฐานขอ้มลูรวมทีแ่สดงระบบของการจัดซือ้จัดจา้งอยา่งครบถว้น  
คอื 1) ชือ่โครงการ 2) งบประมาณ 3) ผูซ้ ือ้ซอง 4) ผูย้ืน่ซอง และ  
5) ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก  
  

 กรณีทีห่น่วยงานผูเ้ขา้รับการประเมนิมกีารจัดซือ้จัดจา้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดว้ยวธิกีารตกลงราคาหรอืวธิอีืน่ๆ ทีไ่ม่
สามารถแสดงขอ้มลูไดค้รบทัง้ 5 องคป์ระกอบ ใหห้น่วยงานระบเุหตผุล
ในชอ่งอืน่ๆ (โปรดระบ)ุ วา่การจัดซือ้จัดจา้งในโครงการนัน้ เป็นการ
จัดซือ้จัดจา้งดว้ยวธิกีารใด 

 หน่วยงานสามารถจัดท าฐานขอ้มลูเทา่ทีม่กีารจัดซือ้จัดจา้ง
แลว้เสร็จในชว่งไตรมาสที ่2 หรอื 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได ้
โดยไมต่อ้งรอจนสิน้ปีงบประมาณ ใหพ้จิารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณทีไ่ดรั้บการจัดสรรของแตล่ะหน่วยงาน 
 



เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 1 (2) 

 

1. หลกัฐานทีแ่สดงการเผยแพรส่าธารณชนอยา่งเป็นระบบ 
 

2. ทกุงบทีไ่ดร้บั ปี 59 และมกีารด าเนนิการแลว้เสร็จ ในชว่งสง่หลกัฐาน  
 

3. ทกุโครงการทีเ่นนิการแลว้เสร็จตอ้งรายละเอยีดครบ 2.1 – 2.5   
 

4. หากใชว้ธิไีมส่ามารถแสดงครบ 5 หวัขอ้ ใหม้กีารแสดงระบชุอ่งอืน่ๆ 

ใชว้ธิใีด  
 

ทกุงบประมาณทีไ่ดร้บั อาท ิงบพฒันา  งบด าเนนิงาน งบทีจ่า้งทีป่รกึษา ฯลฯ 



Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 
 

EB 1  1 - สถาบนัพระบรมราชชนก 

- ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

- ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

สาธารณสขุ 

 

EB 1  
 

2 กลุม่คลงัและพัสด ุ

การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 



 เพือ่ใหห้น่วยงานมกีารเปิดเผยขอ้มูลการด าเนนิงานจดัซื้อจดัจา้งโครงการต่างๆในแต่ละ
ข ัน้ตอน/กระบวนการใหส้าธารณชนทราบผา่นทางเว็บไซตข์องหนว่ยงานหรอืสือ่อืน่ๆ 

EB 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนว่ยงานของทา่นมกีารด าเนนิงานเกีย่วกบั 

การเปิดเผยขอ้มลูผลการจดัซือ้จดัจา้งแตล่ะโครงการใหส้าธารณชนทราบโดยผา่น 

เว็บไซตห์รอืสือ่อืน่ๆ อยา่งไร  
(กรณีการจดัซือ้จดัจา้งมากกวา่ 5 โครงการ ใหแ้สดงหลกัฐาน 5 โครงการ 

ทีม่งีบประมาณสงูสดุ) 

ในการด าเนนิงานจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงาน หนว่ยงานจะตอ้งมกีารเปิดเผยการด าเนนิงานตามข ัน้ตอน/
กระบวนการวธิซีือ้และวธิจีา้ง รวมถงึผลการจดัซือ้จดัจา้งโครงการตา่งๆ ทางเว็บไซตข์องหนว่ยงานหรอืสือ่
อ ืน่ๆ โดยเป็นไปตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีไ่ด้
ก าหนดวธิซีือ้และวธิจีา้งรวม 6 วธิ ีคอื วธิตีกลงราคา วธิสีอบราคา วธิปีระกวดราคา วธิพีเิศษ วธิกีรณีพเิศษ 

และวธิปีระมลูดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์ซึง่แตล่ะวธิซีือ้และวธิจีา้งจะมขี ัน้ตอน/กระบวนการ ทีแ่ตกตา่งกนั 
ดงัน ัน้ เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในแตล่ะข ัน้ตอน/กระบวนการมคีวามโปรง่ใส เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได ้หนว่ยงานควรมกีารเปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงานจดัซือ้
จดัจา้งโครงการตา่งๆในแตล่ะข ัน้ตอน/กระบวนการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. มกีารประกาศเผยแพรก่ารจัดซือ้จัดจา้งแตล่ะโครงการไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด   
2. มกีารประกาศเผยแพรห่ลักเกณฑใ์นการพจิารณาคัดเลอืกตัดสนิผลการจัดซือ้จัดจา้ง  แตล่ะโครงการ 
3.   มกีารประกาศวธิกีารค านวณราคากลางของแตล่ะโครงการ 
4.   มกีารประกาศรายชือ่ผูเ้สนอราคา/งานทีม่สีทิธไิดรั้บการคัดเลอืกของแตล่ะโครงการ 
5. มกีารรายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งแตล่ะโครงการ พรอ้มทัง้ระบวุธิกีารจัดซือ้จัดจา้งและเหตผุลทีใ่ชใ้นการ   

จัดซือ้จัดจา้ง  

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 



 “การจดัซือ้จดัจา้ง” (ขอ้ค าถามขอ้ที ่1 – ขอ้ค าถามที ่5) หมายถงึ การ

จัดซือ้จัดจา้งของงบประมาณทกุประเภทดว้ยวธิกีารประกวดราคาและการสอบราคา 

ไดแ้ก ่งบด าเนนิการ งบลงทนุ (คา่ครภุณัฑ ์คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง) งบรายจา่ยอืน่ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ งบพัฒนาจังหวดั งบพัฒนากลุม่จังหวดั 

รวมทัง้งบประมาณทีม่กีารกนัไวจ้า่ยเหลือ่มปีทีม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

 

 “เว็บไซตข์องหนว่ยงาน” หมายถงึ หนา้ Web Page หลกัทีห่น่วยงาน 

ใชเ้พือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตา่งๆ ของหน่วยงานผูเ้ขา้รับการประเมนิ  

 

 “สือ่อืน่ๆ” หมายถงึ ชอ่งทางการสือ่สารอืน่ๆ ทีห่น่วยงานใชเ้ผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้งและประชาชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบดไูด ้เชน่ 

หนังสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทัศน ์บอรด์ประชาสมัพันธข์องหน่วยงาน สือ่สงัคม (Social 

Media) เป็นตน้    

 

ค านยิาม 



 หน่วยงานตอ้งมกีารแสดงผลการจัดซือ้จัดจา้งทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จแตล่ะราย

โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 5 โครงการทีม่งีบประมาณการจัดซือ้จัดจา้งสงูสดุไวท้ี่

หนา้เว็บไซตข์องหน่วยงานหรอืสือ่อืน่ ๆ หาก ทัง้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานมี

โครงการจัดซื้อจัดจา้งที่ด าเนินการแลว้เสร็จหรือมีโครงการจัดซื้อจัดจา้งทั ้ง

ปีงบประมาณไมถ่งึ 5 โครงการ ใหห้น่วยงานระบเุหตผุลว่าเหตใุดจงึมกีารจัดซือ้จัดจา้ง

ไม่ถงึ 5 โครงการตามทีข่อ้ค าถามก าหนดใหห้น่วยงานแสดงโครงการทัง้หมดเท่าทีม่ ี

และใชทั้ง้ 5 โครงการขา้งตน้/หรือทัง้หมดเท่าที่มีกรณีนอ้ยกว่า 5 โครงการ ตอบ

ค าถามตัง้แต ่1) – 5) 

 และกรณีโครงการใดของ 5 โครงการที่หน่วยงานแนบเป็นหลักฐาน

ประกอบการพจิารณานัน้ไมส่ามารถตอบขอ้ค าถามขอ้ใดขอ้หนึง่ได ้ใหห้น่วยงานเขยีน

ค าอธบิายประกอบในขอ้ค าถามนัน้วา่เหตใุดจงึไมส่ามารถด าเนนิการได ้เชน่ การจัดซือ้

จัดจา้งดว้ยวธิตีกลงราคาจงึไม่มกีารประกาศเผยแพร่การจัดซือ้จัดจา้งตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่ใหผู้ป้ระเมนิผลไดน้ าเหตุผลทีห่น่วยงานระบุไปประกอบการ

พจิารณาคะแนน   

 หน่วยงานสามารถจัดท าขอ้มูลเท่าทีม่กีารจัดซือ้จัดจา้งแลว้เสร็จในชว่งไตร

มาสที ่2 หรอื 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได ้โดยไม่ตอ้งรอจนสิน้ปีงบประมาณ 

ใหพ้จิารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณทีไ่ดรั้บการจัดสรรของแตล่ะหน่วยงาน 

ค าแนะน าการตอบ 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

 EB 2 ( 1)  
 

มกีารประกาศเผยแพร่
การจดัซือ้จดัจา้งแตล่ะ
โครงการลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแตล่ะ
หนว่ยงานก าหนด 
หรอืไม ่
  

ค าอธบิาย 
 

หน่วยงานตอ้งแนบ Print Screen หรอืเอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดง

หวัขอ้การประกาศเผยแพรแ่ละรายละเอยีดของการจัดซือ้จัดจา้งใน
แตล่ะโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหค้รบทัง้ 5 
โครงการ/หรอืทัง้หมดเทา่ทีม่กีรณีนอ้ยกวา่ 5 โครงการ โดยนับ
ระยะเวลาการประกาศจากวันทีผู่บ้รหิารลงนามจนถงึวันทีก่ าหนดให ้
ยืน่ซองวันแรก ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายของแตล่ะ
หน่วยงานก าหนด   
 กรณีหน่วยงานผูถ้กูประเมนิไมไ่ดใ้ชร้ะเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ.2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ใหห้น่วยงานแนบ 
“หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับการจัดหาพัสด”ุ ฉบบัทีใ่ชอ้ยู่
ปัจจบุนัมาเป็นหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาหลกัฐานในขอ้
ค าถามนีด้ว้ย และหน่วยงานประเภทรัฐวสิาหกจิใหใ้ชร้ะเบยีบวา่ดว้ย
การพัสดขุองแตล่ะหน่วยงานโดยอนุโลม 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 2 (1) 
 

ประกาศทีเ่ผยแพรข่องแตล่ะโครงการไมเ่กนิระยะเวลาทีก่ฎหมาย
ของแตล่ะหน่วยก าหนด  นับจากวันทีผู่บ้รหิารลงนามถงึวันที่
ก าหนดใหย้ืน่ซองวันแรก 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 2 (2)  
 
มกีารประกาศเผยแพร่
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา
คดัเลอืกตดัสนิผลการ
จดัซือ้จดัจา้งแตล่ะ
โครงการหรอืไม ่ 

ค าอธบิาย 
 
      หน่วยงานตอ้งแนบ Print Screen หรอืเอกสาร/

หล ักฐานที่แ สดงห ัวข้อการปร ะกาศ เผยแพร่แล ะ
รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกตดัสนิผล
ของการจดัซื้อจดัจ้างแต่ละโครงการท ัง้  5 โครงการ
ขา้งตน้/หรอืท ัง้หมดเทา่ทีม่กีรณีนอ้ยกวา่ 5 โครงการ จาก
หน้าเว็บไซตข์องหน่วยงานหรือสือ่อื่นๆ ที่สาธารณชน
สามารถตรวจสอบได ้
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 2 (2) 
 
Print  หนา้เว็ปไซต ์ ชอ่งทางอืน่ๆ สาธารณชนตรวจสอบ

ได ้
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 3 (3)  
 

มกีารประกาศวธิกีาร
ค านวณราคากลาง
ของแตล่ะโครงการ 
หรอืไม ่  

ค าอธบิาย 
หน่วยงานตอ้งแนบ Print Screen หรอืเอกสาร/หลักฐานทีแ่สดง

หัวขอ้การประกาศเผยแพร่และรายละเอียดวธิีการค านวณราคา
กลางตามแนวทางทีส่ านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ทีใ่ชใ้นการจัดซือ้จัด
จา้งแตล่ะรายโครงการทัง้ 5 โครงการขา้งตน้/หรอืทัง้หมดเทา่ทีม่ี
กรณีนอ้ยกว่า 5 โครงการ จากหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงานหรอืสือ่
อื่นๆ ที่สาธารณชนตรวจสอบได ้ทั ้งนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งไดเ้ห็นชอบ
แนวทางและวธิปีฏบิัตใินการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึง่ โดยหน่วยงานสามารถศกึษาแนว
ทางการเปิดเผยราคากลางไดต้ามคู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการจัดซือ้จัดจา้ง ราคากลางและการ
ค านวณราคากลาง (ฉบับแกไ้ขปรับปรงุ) ศนูยก์ ากับดแูลการจัดซือ้
จัดจา้งภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 2 (3) 
 

เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงหวัขอ้การประกาศเผยแพรแ่ละ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณราคากลางตามแนวทางทางที ่
ส านกังาน ป.ป.ช.ก าหนด ทีใ่ชใ้นการจดัซือ้จดัจา้งแตล่ะราย 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 2 (4)  
 
มกีารประกาศรายชือ่ 
ผูเ้สนอราคา/งานทีม่ ี

สทิธไิดร้บัการคดัเลอืก 
แตล่ะโครงการหรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 
หน่วยงานตอ้งแนบ Print Screen หรอืเอกสาร/หลกัฐาน

ทีแ่สดงหวัขอ้การประกาศเผยแพรแ่ละรายละเอยีดของ
รายชือ่ผูเ้สนอราคาหรอืงานทีม่สีทิธไิดรั้บการคดัเลอืกของ
การจัดซือ้จัดจา้ง   แตล่ะรายโครงการทัง้ 5 โครงการ
ขา้งตน้/หรอืทัง้หมดเทา่ทีม่กีรณีนอ้ยกวา่ 5 โครงการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงาน
หรอืสือ่อืน่ๆ ทีส่าธารณชนสามารถตรวจสอบได ้
   

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 2 (4) 
 
ใช ้Print Screen  หรอืหลกัฐานแสดงการประกาศรายชือ่ 

ผูเ้สนอราคาฯลฯ แตล่ะโครงการ  สาธารณชนเขา้ 
ตรวจสอบได ้
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 2 (5)  
 
มกีารรายงานผลการจดัซือ้
จดัจา้งแตล่ะโครงการ 
พรอ้มระบวุธิกีารจดัซือ้จดั
จา้งและเหตผุลทีใ่ชใ้นการ
ตดัสนิผลการจดัซือ้จดัจา้ง 
หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 
หน่วยงานตอ้งแนบ Print Screen หรอืเอกสาร/หลกัฐานที่

แสดงหวัขอ้การประกาศเผยแพรแ่ละรายละเอยีดของผล
การจัดซือ้จัดจา้งแตล่ะรายโครงการทัง้ 5 โครงการขา้งตน้/
หรอืทัง้หมดเทา่ทีม่กีรณีนอ้ยกวา่ 5 โครงการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงาน
หรอืสือ่อืน่ๆ ทีป่ระชาชนสามารถตรวจดไูด ้โดยรายงานผล
การจัดซือ้จัดจา้งแตล่ะรายโครงการนัน้ ตอ้งระบวุธิกีาร
จัดซือ้จัดจา้ง เชน่ วธิกีารประกวดราคา วธิกีารสอบราคา 
รวมถงึระบเุหตผุลทีใ่ชใ้นการตดัสนิผลการจัดซือ้จัดจา้ง
โครงการนัน้ๆ ดว้ย  
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 2 (5) 
 

มหีลกัฐานเป็นตารางแสดงรายละเอยีดแตล่ะโครงการ ครบ 
จนถงึเหตผุลการจัดซือ้จัดจา้ง ของแตล่ะโครงการ 
 



Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 
 

EB 2 1-5 - สถาบนัพระบรมราชชนก 

- ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

- กลุม่คลงัและพัสด ุ

- ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

สาธารณสขุ 

 

การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 



EB 3  การวเิคราะห ์การพฒันาแผน และกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

เพือ่ใหห้น่วยงานมกีารวเิคราะห ์การพฒันาแผน และกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งของ
หนว่ยงานใหม้รีะบบการจดัซือ้จดัจา้งทีม่ปีระสทิธภิาพและโปรง่ใสมากยิง่ข ึน้ 

หนว่ยงานควรมกีารจดัท ารายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งและรายงานการวเิคราะหผ์ล 
การจดัซือ้จดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหนว่ยงานตอ้งวเิคราะห ์
 
 1. รอ้ยละของจ านวนโครงการทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง  
 2. รอ้ยละของจ านวนงบประมาณทีด่ าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งแลว้เสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง  
 
 ท ัง้นี ้เพือ่เป็นการวเิคราะหค์วามสุม่เสีย่งในการทจุรติคอรปัช ัน่และเป็นขอ้มลู 
ในการวางแผนจดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณถดัไป 

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 



  “รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี” หมายถงึ รายงานทีห่น่วยงานได ้

จัดท าขึน้เพือ่แสดงวา่ ในรอบปีทีผ่า่นมา ผลการด าเนนิงานจัดซือ้จัดจา้งโครงการตา่งๆ 

ตามแผนปฏบิตักิารจัดซือ้จัดจา้งประจ าปีเป็นอยา่งไร เสร็จสิน้กีโ่ครงการ ยังไมด่ าเนนิการ

กีโ่ครงการ และตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปีกีโ่ครงการ รวมทัง้โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการเสร็จ

สิน้ไปแลว้นัน้ ใชว้ธิกีารจัดซือ้จัดจา้งดว้ยวธิใีด 

 

 “รายงานการวเิคราะหผ์ล” หมายถงึ รายงานการวเิคราะหก์ารจัดซือ้จัดจา้งที่

ด าเนนิการแลว้เสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึง่ในรายงานการวเิคราะหก์ารจัดซือ้

จัดจา้งนัน้ ควรมสีาระส าคญั อาท ิ 

 1. ปัญหาอปุสรรคและขอ้จ ากดัในการจัดซือ้จัดจา้ง  

 2. การประหยัดงบประมาณ  

 3. ความเสีย่งของการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิพีเิศษ การจัดซือ้จัดจา้งโครงการทีอ่ยู่

นอกแผนปฏบิตักิารจัดซือ้จัดจา้ง  

 4. แนวทางทีจ่ะปรับปรงุประสทิธภิาพของการจัดหาพัสด ุการเปรยีบเทยีบ

ผลผลติและผลลพัธจ์ากการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งแตล่ะโครงการกบัเป้าหมายและ

วตัถปุระสงคท์ีก่ าหนด 

ค านยิาม 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 3 (1) 
 
มกีารจดัท ารายงานผลการ
จดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หน่วยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัการรายงานผล 

การจัดซือ้จัดจา้งทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จทัง้หมดในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ทีน่ าเสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชา โดยในรายงานนัน้ตอ้งมี

รายละเอยีดตามค านยิามขา้งตน้ 

   1. รอ้ยละของจ านวนโครงการทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง  

   2. รอ้ยละของจ านวนงบประมาณทีด่ าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 
แลว้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวธิกีารจัดซือ้ 
จัดจา้ง  
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 3 (1) 
 
1. รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
2. มกีารรายงานผูบ้รหิารทราบหรอืพจิารณาหรอืสัง่การ 
3. Print Screen รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จากเว็บไซตข์องหน่วยงาน  
4. รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีแ่สดงหวัขอ้เกีย่วกบั

สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง  
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 3 (2) 
 

มกีารจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลการจดัซือ้ 
จดัจา้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
หน่วยงานตอ้งแสดงหลักฐานเกีย่วกับรายงานการวเิคราะหผ์ลการ
จัดซือ้จัดจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐาน
รายงานการวเิคราะหท์กุรายการทีม่กีารจัดซือ้จัดจา้งของงบประมาณ
ทุกประเภท ทั ้งงบด าเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิง่กอ่สรา้ง) งบรายจ่ายอืน่ เงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
งบพัฒนาจังหวดั งบพัฒนากลุม่จังหวดั รวมทัง้งบประมาณทีม่กีารกนั
ไวจ้่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซือ้จัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ดว้ย ซึง่ในรายงานการวเิคราะหจ์ะประกอบดว้ยสาระส าคัญ คอื ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 1. มปัีญหาอปุสรรคและขอ้จ ากดัในการจัดซือ้จัดจา้งอยา่งไร  
 2. หน่วยงานสามารถประหยดังบประมาณไดเ้ทา่ไร  
 3. ความเสีย่งของการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิพีเิศษ มกีารจัดจา้ง 
โครงการนอกแผนจัดซือ้จัดจา้งหรอืไม ่ 
 4. แนวทางทีจ่ะปรับปรงุประสทิธภิาพของการจัดหาพัสดเุป็น 
อยา่งไร ผลผลติและผลลัพธจ์ากโครงการบรรลเุป้าหมาย และ 
วตัถปุระสงคข์องโครงการตรงตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่เป็นตน้ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 3 (2) 
1. รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มสีาระส าคญัครบ  
2. น าเสนอผูบ้ริหารเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินการของ
ปีงบประมาณตอ่ไป 
3. Print Screen  



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 3 (3) 
 

มกีารวเิคราะหผ์ลการ
ด าเนนิงานจดัซือ้จดัจา้ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
หน่วยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ลการ
จัดซือ้จัดจา้งทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ในรปูแบบ 
 1. รอ้ยละของจ านวนโครงการทัง้หมดทีจ่ าแนกตาม
วธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง 
 2. รอ้ยละของจ านวนงบประมาณทัง้หมดทีไ่ดจ้ าแนก
ตามวธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง  
 

(3.1) รอ้ยละของจ านวน
โครงการจ าแนกตามวธิกีาร
จดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 3 (3.1) 
 
1. รายงานการวเิคราะห ์รอ้ยละจ านวนโครงการจ าแนก

ตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. Print Screen 

(3.2) รอ้ยละของจ านวน
งบประมาณจ าแนกตาม
วธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 3 (3.2) 
 
1. รายงานการวเิคราะห ์รอ้ยละจ านวนงบประมาณจ าแนก

ตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง ปีงบประมาณทีผ่า่นมา 
2. Print Screen 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

 

EB 3 (4) 
 

มกีารปรบัปรงุการ
ด าเนนิงานดา้นการจดัซือ้
จดัจา้ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามรายงาน

การวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้
จดัจา้งในปีทีผ่า่นๆ มา 
หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัวธิกีารพฒันาหรอื
การปรบัปรงุการด าเนนิงานจดัซือ้จดัจา้งตอ่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามขอ้เสนอแนะทีห่นว่ยงานได้
ระบไุวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรอืปีทีผ่า่นมา 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 3 (4) 
 

1. รายงานแสดงสิง่ทีป่รบัปรงุการด าเนนิงานดา้นการ
จดัซือ้จดัจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

2. ขอ้มลูแสดงการปรบัปรงุการด าเนนิงานดา้นการจดัซือ้ 
 จดัจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.  Print Screen 
 
      



Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 
 

EB 3 1-4 ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

สาธารณสขุ 

 

การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 



ค าอธบิายเพิม่เตมิขอ้ค าถาม EB4 - EB 7 

1. ขอ้ค าถามเกีย่วกบั “ภารกจิหลกั” (EB4 – EB7)  

หนว่ยงานตอ้งใชเ้อกสาร/หลกัฐานทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั 
“ภารกจิหลกั” ตามทีห่นว่ยงานไดร้ะบไุวใ้นแบบส ารวจฯ มาตอบ
ค าถาม 

 

2. “ภารกจิหลกั” หมายถงึ ภารกจิหลกัตามอ านาจหนา้ที ่(ตาม

กฎหมาย)  
ของหนว่ยงานทีไ่ดเ้ลอืกส าหรบัตอบเฉพาะขอ้ค าถามทีม่คี าวา่ 
“ภารกจิหลกั” โดยพจิารณาจากภารกจิทีม่จี านวนบคุลากร หรอื
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ หรอืมรีะยะเวลาในการด าเนนิงาน
ตามภารกจิน ัน้ๆ มากกวา่ภารกจิอืน่ สว่นขอ้ค าถามทีไ่มไ่ดร้ะบุ
ค าวา่ “ภารกจิหลกั” หมายถงึการด าเนนิงานในภาพรวมของ
หนว่ยงาน 
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มาตรฐานการปฏบิตังิาน  

EB 4 



EB 4 การด าเนนิงานตามคูม่อืก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานตาม ภารกจิหลกั 

 
   เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในภารกจิตามทีก่ฎหมายก าหนดของหนว่ยงานใหบ้รกิารอยา่ง
มมีาตรฐานการปฏบิตังิาน 

 
 หนว่ยงานตอ้งมกีารจดัท าแนวทางการปฏบิตังิานหรอืคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่
ภายในหนว่ยงานไดย้ดึถอืเป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน และตอ้งมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตาม
แนวทางการปฏบิตังิานหรอืคูม่อืการปฏบิตังิานน ัน้ๆ เพือ่เป็นการปรบัปรงุการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิ
หลกัใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล มคีวามเป็นธรรมและโปรง่ใสยิง่ข ึน้ 

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 

ค านยิาม 

 
 “ภารกจิหลกั”  หมายถงึ  ภารกจิทีม่จี านวนบคุลากร มกีารจดัสรรงบประมาณ หรอืระยะเวลาในการ
ด าเนนิงานตามภารกจิน ัน้ๆ มากกวา่ภารกจิอืน่ และ หนว่ยงานตอ้งใชภ้ารกจิหลกัทีร่ะบไุวห้นา้แบบ
ส ารวจการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์(Evidence-based) ตอบค าถามในขอ้ EB4 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 4 (1)  
 

หนว่ยงานของทา่นมแีนว
ทางการปฏบิตังิานหรอืคูม่อื
ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานตาม ภารกจิหลกั 
หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 
หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัคูม่อืการปฏบิตังิาน 
หรอืคูม่อืก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั
ของหนว่ยงาน หรอืหนงัสอืส ัง่การใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่าม
ภารกจิหลกัของหนว่ยงาน ทีร่ะบถุงึมาตรฐานในการ
ปฏบิตังิาน การประเมนิการปฏบิตังิานหรอืวธิกีารวดัผลใน
การปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั ซึง่หนว่ยงานตอ้ง
ด าเนนิการจดัท าขึน้มาเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานยดึถอื
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 4 (1) 
 
1. แนวทาง คูม่อืการปฏบิตังิาน/คูม่อืก าหนดมาตรฐาน

การปฏบิตังิาน 
2. หนงัสอืส ัง่การ  
3. ท าขึน้มาใหเ้จา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานยดึถอืเป็นแนวทาง

ปฏบิตัใินมาตรฐานเดยีวกนั 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 4 (2)   
 

หนว่ยงานของทา่นมี
รายงานผลการปฏบิตังิาน
ตามแนวทางการปฏบิตังิาน
หรอืคูม่อืก าหนดมาตรฐาน
การปฏบิตังิานตามภารกจิ
หลกั หรอืไม ่
 

ค าอธบิาย 
หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัผลของการปฏบิตังิาน
ตามคูม่อืก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัที่
รายงานใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบ ซึง่รายงานน ัน้ควรมี
สาระส าคญั เชน่  
 
1. ผลผลติและผลลพัธข์องการปฏบิตังิาน  
2. ปญัหาอปุสรรคในการปฏบิตังิาน แนวทางในการพฒันา 

แกไ้ขหรอืปรบัปรงุการปฏบิตังิานตามแนวทางปฏบิตังิาน
หรอืคูม่อืก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานตามภารกจิ
หลกั เป็นตน้  

 ท ัง้นี ้เพือ่ใหเ้ห็นถงึการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัที ่

เป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนัของบคุลากรภายในหนว่ยงาน 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 4 (2) 
 
1. รายงานผลการปฏบิตังิานตามแนวทางการปฏบิตังิานหรอืคูม่อื 
ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ผลผลติ  ผลลพัธ ์
ปญัหา แนวทางการพฒันาแกไ้ข ปรบัปรงุ 
2. หลกัฐานแสดงผลการปฏบิตังิานรายงานผูบ้รหิารทราบ/
พจิารณา /ส ัง่การ 
 



Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 4 1-2 - กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

- ส านักบรหิารการสาธารณสขุ 

- กลุม่ตรวจสอบภายในระดบักระทรวง 

สาธารณสขุ 

- กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลดั 

กระทรวงสาธารณสขุ 

 

การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 
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ความเป็นธรรม/ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

EB 5 



EB 5 ความเป็นธรรมในการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั 

 

  เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในภารกจิตามทีก่ฎหมายก าหนดของหนว่ยงานใหบ้รกิาร           
อยา่งมคีวามเป็นธรรมและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

 

 หากหน่วยงานมกีารใชร้ะบบ หรอืเกณฑท์ีช่ดัเจน หรอืมกีารใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการ
ปฏบิตังิาน หรอืมกีารใชเ้ครือ่งมอืชว่ยก ากบัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเพือ่ลดการใชด้ลุย
พนิจิของเจา้หนา้ที ่หรอืมกีารแสดงข ัน้ตอนการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนอยา่งอยา่งชดัเจน หรอืมรีะบบ
การป้องกนั หรอืการตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีใ่นการใหบ้รกิาร จะช่วยใหก้าร
บรกิารของหนว่ยงานมคีวามเป็นธรรมโปรง่ใสยิง่ข ึน้ 
 ท ัง้นี ้หากหน่วยงานมลีกัษณะงานตามภารกจิหลกัไม่ใช่งานใหบ้รกิารโดยตรง หน่วยงาน
จะตอ้งระบุเหตผุลของการไมม่รีะบบการด าเนนิงานตามค าถามยอ่ยขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 กรณีเช่นนี ้    
อาจไมต่อ้งค านวณคา่คะแนนตามค าถามขอ้นีก็้ได ้

 

  “ระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเว้นการปฏิบตัหิน้าที่ในการ
ใหบ้รกิาร” หมายถงึ ระบบทีห่น่วยงานจดัท าขึน้ เพือ่ป้องกนัหรอืตรวจสอบเจา้หนา้ทีท่ ีใ่หบ้รกิารตาม
ภารกจิหลกัของหน่วยงานว่า มกีารละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีห่รอืมกีารละเวน้การใหบ้รกิารประชาชน
หรอืไม ่ท ัง้นี ้ระบบดงักลา่วอาจใชเ้ทคโนโลย ีหรอืไมใ่ชเ้ทคโนโลยก็ีได ้

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 

ค านยิาม 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 5 (1)   
 
หนว่ยงานของทา่นมรีะบบ 
เกณฑ ์หรอืเครือ่งมอืการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั
ทีม่คีวามเป็นธรรม/ ไม่
เลอืกปฏบิตั ิ เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั โปรง่ใสและมี
ประสทิธภิาพ หรอืไม ่(เชน่ 
มเีกณฑท์ีช่ดัเจนเพือ่ลด
การใชด้ลุพนิจิของ
เจา้หนา้ที ่มรีะบบการ
ใหบ้รกิารออนไลน ์มรีะบบ
บตัรควิ เป็นตน้) 

ค าอธบิาย 
 
หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัเอกสารคูม่อื หรอื
แนวทาง การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่ภายในหนว่ยงานที่
แสดงข ัน้ตอนการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนอยา่งอยา่งชดัเจน 
รวมท ัง้การน าเทคโนโลย ีมาใชใ้นการปฏบิตังิานเพือ่การ
บรกิารประชาชน เชน่ บตัรควิ 
การใหบ้รกิาร หรอืมทีะเบยีนคมุการใหบ้รกิารรบัเรือ่ง เป็น
ตน้ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 5 (1) 
 
1. ระบบ กฎเกณฑ ์หรอืเครือ่งมอืทีม่คีวามเป็นธรรม/ 
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิมมีาตรฐานเดยีวกนัโปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ 
2. เอกสารคูม่อื 
3. ระบบบตัรควิการใหบ้รกิาร ระบบบรกิารออนไลน ์
4. ทะเบยีนควบคมุการใหบ้รกิารรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์
5. มเีกณฑล์ดการใชด้ลุยพนิจิของเจา้หนา้ที ่
6. ไมใ่ชคู้ม่อืประชาชนทีใ่ชก้นัท ัว่ประเทศ 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 5 (2)  
 
หนว่ยงานของทา่นมกีาร
แสดงข ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั 
อตัราคา่บรกิาร (ถา้ม)ี และ
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
ด าเนนิการใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 
หรอืใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ทราบอยา่งชดัเจนหรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัคูม่อืการใหบ้รกิาร
หรอืแนวทางการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน
ทีม่กีารแสดงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ มี
การก าหนดอตัราคา่บรกิาร (ถา้ม)ี และก าหนดระยะเวลา
การด าเนนิงานทีใ่หบ้รกิาร เป็นตน้ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 5 (2) 
 
1. แผนผงัข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
2. แนวทางการใหบ้รกิาร 
3. คูม่อืการใหบ้รกิาร 
4. Print Screen แผนผงัข ัน้ตอนการปฏบิตังิานหรอืคูม่อื
การปฏบิตังิานจาก Web site หนว่ยงาน 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 5 (3)   
 
หนว่ยงานของทา่นมรีะบบ
การป้องกนัหรอืการ
ตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการ
ละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีใ่น
ภารกจิหลกั หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัระบบป้องกนัหรอืการ
ตรวจสอบ เชน่ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืระบบตรวจสอบ 
ผูล้ะเวน้การปฏบิตัหินา้ที ่ซึง่หนว่ยงานไดจ้ดัท าขึน้เพือ่ใช้

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
และเพือ่ป้องกนัการละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใน
หนว่ยงาน 
 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 5 (3) 
 

1. การป้องกนัการตรวจสอบ แสดงเป็นระบบ 
(input  process  output)  การละเวน้การปฏบิตั ิ

ของเจา้หนา้ที ่ในภารกจิหลกัทีเ่ลอืกไว ้
2. ไมใ่ชร่ะเบยีบ ค าส ัง่ ขอ้บงัคบั ทีใ่ชใ้นภาพรวม

ของหนว่ย 
 



การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 

Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 5 1-2 - กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

- กลุม่บรหิารงานบคุคล 

- ศนูยบ์รหิารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

- ส านักงานบรหิารโครงการรว่มผลติแพทย ์

เพิม่เพือ่ชาวชนบท 

- กลุม่ตรวจสอบภายในระดบักระทรวง 

สาธารณสขุ 

 

EB 5 

 

3 - ส านักบรหิารการสาธารณสขุ 

- กลุม่กฎหมาย (รอ้งเรยีนบรกิารทาง

การแพทย)์ 
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การมสีว่นรว่ม (ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่ม 
ในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิหลกั 

ของหนว่ยงาน  

EB 6 



EB 6 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมโีอกาสเขา้มามสีว่นรว่มในการปฏบิตัริาชการ 
 ตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน 

 

  เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นรว่มในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน 

 

 ในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน หนว่ยงานควรสง่เสรมิใหผู้ท้ ีม่สีว่นได ้
สว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มตามหลกัธรรมาภบิาล ซึง่ข ัน้ตอน/กระบวนการตา่งๆทีจ่ะใหป้ระชาชนหรอื          
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มสีว่นรว่มน ัน้  เร ิม่จากกระบวนการมสีว่นรว่มแสดงความคดิเห็น การมสีว่นรว่ม        
ในการจดัท าแผนงาน/โครงการ การมสีว่นรว่มด าเนนิการตามโครงการ การมสีว่นรว่มตรวจสอบ
ตดิตามประเมนิผล และการมสีว่นรว่มในการแกไ้ขพฒันาโครงการ  
 หากหนว่ยงานมลีกัษณะงานตามภารกจิหลกัไมส่ามารถใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่น
รว่มได ้ซึง่อาจสบืเนือ่งมาจากขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายหรอืลกัษณะของงาน หนว่ยงานจะตอ้งระบเุหตผุล
ใหช้ดัเจน กรณีเชน่นีอ้าจไมต่อ้งค านวณคา่คะแนนตามค าถามขอ้นีไ้ด ้

 

  “ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี” หมายถงึ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิหลกัของ
หนว่ยงาน รวมถงึประชาชนหรอืหนว่ยงานทีเ่ป็นผูร้บับรกิารตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน 

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 

ค านยิาม 



ค าถามขอ้ที ่1-5 จะเป็นค าถามทีม่ลีกัษณะเชือ่มโยง

กนัในกระบวนการของการมสีว่นรว่ม 

 

ฉะน ัน้ หนว่ยงานทีถู่กประเมนิตอ้งคดัเลอืกโครงการ

เดียวกนั หรือกิจกรรมเดียวกนัตามภารกิจหลกั 
เพือ่ตอบประเด็นค าถามต ัง้แตข่อ้ที ่1 ถงึขอ้ที ่5 

 

 ท ัง้นี ้ เพือ่เป็นการประเมนิผลสมัฤทธิข์อง

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย

เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการหรอืการปรบัปรุงแกไ้ข
พฒันาการปฏิบ ตั ิราชการในภารกิจหลกัของ

หนว่ยงานไดอ้ยา่งครบถว้นท ัง้ 5 กจิกรรม  



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 6 (1) 
 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มาม ี
สว่นรว่มในการแสดงความ 
คดิเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ
ราชการหรอื การปรบัปรงุ 
แกไ้ขพฒันาการปฏบิตั ิ
ราชการในภารกจิหลกั  
หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานการประชุม 

หรอืโครงการ/กจิกรรมของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกั โดยในเอกสาร/หลกัฐาน

ดงักลา่วตอ้งแสดง รายชือ่ประชาชนหรอืหนว่ยงานอืน่ทีม่า

รบับรกิาร หรอืรายชือ่ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานทีม่าเขา้

รว่มการประชุมหรอืเขา้รว่มในโครงการ/กจิกรรมเพือ่

น าเสนอความคดิเห็น เกีย่วกบักบัปฏบิตัริาชการหรอื

ปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาการปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกัของ

หนว่ยงานดว้ย (หนว่ยงานสามารถแนบภาพถา่ยทีเ่ก ีย่วขอ้ง

เพิม่เตมิได)้ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 6 (1) 
 
1. รายงานประชุม/โครงการ กจิกรรม  ทีแ่สดงชือ่
ผูใ้ชบ้รกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มารว่มแสดงความคดิเห็น 
ภารกจิหลกัทีเ่ลอืก  

2. อาจมภีาพถา่ยประกอบเพิม่เตมิ 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 6 (2) 
 
 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามี
สว่นรว่มในการจดัท า
แผนงาน/โครงการหรอื
ปรบัปรงุแกไ้ขพฒันา        
การปฏบิตัริาชการในภารกจิ
หลกั หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานการประชุม 

หรอืรายงานสรปุการรว่มจดัท าแผน/โครงการของหนว่ยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกั โดยใน

เอกสารดงักลา่วตอ้งแสดงรายชือ่ประชาชนหรอืหนว่ยงาน

อืน่ทีม่ารบับรกิาร หรอืรายชือ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานทีไ่ดเ้ขา้มามี

สว่นรว่มในการจดัท าแผนงาน/โครงการหรอืปรบัปรงุแกไ้ข

พฒันาการปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกัของหนว่ยงานดว้ย 

(หนว่ยงานสามารถแนบภาพถา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิได)้ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 6 (2) 
 
1. รายงานประชุม/โครงการ กจิกรรม  ทีแ่สดงวา่
ผูใ้ชบ้รกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มารว่มจดัท าแผน/โครง 
ภารกจิหลกัทีเ่ลอืก  

2. อาจมภีาพถา่ยประกอบเพิม่เตมิ 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 6 (3) 
 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามี
สว่นรว่มด าเนนิการตาม
โครงการหรอืปรบัปรงุแกไ้ข
พฒันาการปฏบิตัริาชการใน
ภารกจิหลกั หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานการประชุม 
หรอืรายงานสรปุการรว่มด าเนนิงานตามโครงการทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัการปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกั โดยในเอกสารดงักลา่ว
ตอ้งแสดงรายชือ่ประชาชนหรอืหนว่ยงานอืน่ทีม่ารบับรกิาร 
หรอืรายชือ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
ปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานทีไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการ
ด าเนนิงานตามโครงการหรอืปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาการ
ปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกัของหนว่ยงานดว้ย  
(หนว่ยงานสามารถแนบภาพถา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิได)้ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 6 (3) 
 

แสดงหลกัฐานผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูม้ารบับรกิาร เขา้มารว่ม 
ด าเนนิการ ตามโครงการ/กจิกรรม ของภารกจิหลกัทีห่นว่ย 
เลอืกจากการประชุม หรอื ออกไปด าเนนิกจิกรรมนอก 
สถานที ่ 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 6 (4) 
 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามี
สว่นรว่มตรวจสอบตดิตาม
ประเมนิผลโครงการหรอื
ประเมนิผลการปรบัปรงุ
แกไ้ขพฒันาการปฏบิตั ิ
ราชการในภารกจิหลกั 
หรอืไม ่
 

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานการประเมนิผล 

รายงานตดิตามผลการด าเนนิงาน หรอืรายงาน

ความกา้วหนา้ในการด าเนนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกั และในเอกสารดงักลา่วตอ้ง

แสดงรายชือ่กลุม่ประชาชนหรอืหนว่ยงานอืน่ทีม่ารบับรกิาร

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืไดร้บัผลกระทบจากการปฏบิตั ิ

ราชการของหนว่ยงานทีไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการตรวจสอบ

ตดิตามประเมนิผลโครงการหรอืปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาการ

ปฏบิตัริาชการในภารกจิหลกัของหนว่ยงานดว้ย  

(หนว่ยงานสามารถแนบภาพถา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิได)้ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 6 (4) 
 
1. แบบส ารวจความพงึพอใจ /แบบประเมนิผลหรอืรายงาน

ประชุมการตดิตามตรวจสอบ โครงการ/แผนงาน กจิกรรม 
ของภารกจิหลกั 

2. รายชือ่กลุม่ประชาชนหรอืหนว่ยงานทีเ่ขา้มามสีว่นรว่ม 
ตรวจสอบตดิตาม 

3. ภาพถา่ยประกอบ 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 6 (5) 
 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามี
สว่นรว่มในการปรบัปรงุ
แกไ้ขพฒันาโครงการใน
ภารกจิหลกัอยา่งตอ่เนือ่ง
เมือ่ส ิน้สดุโครงการ หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
     หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานการประชุม 
หรอืรายงานผลการด าเนนิงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการปฏบิตั ิ
ราชการในภารกจิหลกั และในเอกสารดงักลา่วตอ้งแสดง
รายชือ่กลุม่ประชาชน หรอืหนว่ยงานอืน่ทีม่ารบับรกิารผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีหรอืไดร้บัผลกระทบจากการปฏบิตัริาชการของ
หนว่ยงานทีไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันา
โครงการในภารกจิหลกัของหนว่ยงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
     ท ัง้นี ้กรณีทีห่นว่ยงานมกีารด าเนนิโครงการทีไ่ดเ้ร ิม่
ด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนว่ยงานตอ้ง 
แสดงหลกัฐานโครงการทีไ่ดเ้ร ิม่ด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 แตก่ระบวนการมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุแกไ้ข
พฒันาเมือ่ส ิน้สดุโครงการจะตอ้งเกดิขึน้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เทา่น ัน้ (หนว่ยงานสามารถแนบภาพถา่ยที่
เก ีย่วขอ้งเพิม่เตมิได)้ 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 6 (5) 
 
1. กรณีเป็นโครงการ/แผนงาน/กจิกรรมทีเ่ร ิม่ด าเนนิการกอ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ้งแสดงหลกัฐานการเร ิม่ของ
โครงการ  

2.โครงการ/แผนงาน/กจิกรรม มกีระบวนการมสีว่นรว่มในการ
แกไ้ขปรบัปรงุพฒันาสิน้สดุ จะตอ้งเกดิขึน้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 เทา่น ัน้  



การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 

Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 6 1-5 - ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ 

(กระจายอ านาจ) 

- ส านักตรวจและประเมนิผล 
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การเขา้ถงึขอ้มลูตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน 

EB 7 



EB 7 หนว่ยงานของทา่นมชีอ่งทางทีใ่หป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูตาม 
 ภารกจิหลกัตอ่ไปนีห้รอืไม ่

 เพือ่ใหห้นว่ยงานมชีอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัภารกจิหลกัของหนว่ยงาน       
ทีห่ลากหลายและสาธารณชนหรอืประชาชนผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดส้ะดวก 

 พระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หนว่ยงานของรฐัจะตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูทีส่ าคญัๆของหนว่ยงาน เชน่ โครงสรา้งและการจดั
องคก์ร อ านาจหนา้ที ่แผนงาน โครงการและอืน่ๆ หนว่ยงานจงึควรมชีอ่งทางสือ่สารเพือ่เผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสาร ดงักลา่ว โดยชอ่งทางสือ่สารทีห่นว่ยงานสว่นใหญม่ ีไดแ้ก ่หนว่ยประชาสมัพนัธ ์ณ ทีท่ าการ
ของหนว่ยหรอืเว็บไซตข์องหนว่ยงานหรอืสือ่สงัคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่

ขอ้มูลทางสือ่ส ิง่พมิพต์า่งๆ โทรทศัน ์วทิยุ สือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ๆ ท ัง้นี ้หากหน่วยงานมชี่องทางการ
เผยแพรข่อ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัภารกจิหลกัของหน่วยงาน  ทีห่ลากหลาย ประชาชนจะเขา้ถงึขอ้มูล
ตามภารกจิหลกัของหนว่ยงานไดง้า่ยและสะดวกมากขึน้ สง่ผลใหม้กีารตรวจสอบจากภาคประชาชน
ไดง้า่ย โดยควรเป็นชอ่งทางและสือ่ทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมายตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน 

 “สือ่สงัคม” (Social Media) หมายถงึ สือ่สงัคมออนไลนท์ีม่กีารตอบสนองทางสงัคมได้
หลายทศิทางโดยผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

 “Call Center” หมายถงึ ศนูยบ์รกิารขอ้มลูใหค้วามชว่ยเหลอื สอบถามปญัหา ขอ้แนะน า 
บรกิารตา่งๆทางโทรศพัทร์วมไวเ้ป็นแหง่เดยีว หรอืเรยีกวา่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 

ค านยิาม 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 7 (1) 
 
มหีนว่ยประชาสมัพนัธ ์ณ 
ทีท่ าการของหนว่ยงาน  
หรอืไม ่
 
 

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัหนว่ยประชาสมัพนัธ์

ของหนว่ยงาน ทีม่หีนา้ทีใ่นการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารแก่

ประชาชนท ัว่ไป ซึง่หนว่ยประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานน ัน้

จะบรรจอุยูใ่นโครงสรา้งของหนว่ยงาน แผนผงัการ

ปฏบิตังิาน หรอื ค าส ัง่การปฏบิตังิานใหส้ านกั กอง หรอืฝ่าย 

ภายในของหนว่ยงานท าหนา้ทีเ่ป็นหนว่ยประชาสมัพนัธใ์น

การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนท ัว่ไป  

(หนว่ยงานสามารถแนบภาพถา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิได)้ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 7 (1) 
 

1. หลกัฐานเกีย่วกบัหนว่ยประชาสมัพนัธ ์ภารกจิหลกั 

2. มจีดุบรกิารใหข้อ้มลูขา่วสารภารกจิหลกัแกป่ระชาชน  

3. มงีานดา้นการประชาสมัพนัธภ์ารกจิหลกั  

ในโครงสรา้งของหนว่ยงาน 

4. ภาพถา่ยการใหบ้รกิารประชาสมัพนัธบ์รกิารประชาชน 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 7 (2) 
 

มขีอ้มลูตามภารกจิหลกั
ตามทีก่ฎหมายก าหนดทาง
เว็บไซตข์องหนว่ยงานหรอื
สือ่สงัคม (Social Media) 

หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัภารกจิหลกั อ านาจ

หนา้ที ่ตามกฎหมายก าหนดทีป่รากฏอยูบ่นเว็บไซตข์อง

หนว่ยงานหรอืปรากฏอยูบ่นสือ่สงัคม (Social Media) 

 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 7 (2) 
 
- มขีอ้มลูเกีย่วกบัภารกจิหลกั อ านาจหนา้ที ่บน Website 

 หรอืสือ่สงัคมอืน่ๆ (ทีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้รงิ) 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 7 (3)  

 

มรีะบบการใหข้อ้มลูตาม

ภารกจิหลกัผา่นหมายเลข

โทรศพัทเ์ฉพาะหรอืระบบ 

Call Center โดยมรีะบบ

ตอบรบัอตัโนมตัหิรอืมี

เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน

ใหบ้รกิารขอ้มลูตลอดเวลา

ท าการของหนว่ยงาน 

หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัการมรีะบบ Call 

Center หรอืหมายเลขโทรศพัทเ์ฉพาะ (หมายเลขโทรศพัท ์

4 หลกั หรอืหมายเลขโทรศพัท ์9 หลกั) เพือ่ไวส้ าหรบั

ใหบ้รกิารประชาชนท ัว่ไปในการตดิตอ่เพือ่ขอทราบขอ้มลู

ตา่งๆของหนว่ยงานไดต้ลอดเวลาท าการของหนว่ยงาน  

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 7 (3) 

 

1. หลกัฐานแสดงระบบการเขา้ถงึขอ้มลูภารกจิหลกั  

2. โทรศพัทห์นว่ยงาน  หรอื Call Center หรอื 

3. ระบบอตัโนมตัอิ ืน่ๆ เชน่ สายดว่นผูบ้รหิาร  สายดว่น

ภารกจิ เนน้การใหบ้รกิารขอ้มลูตลอดเวลาท าการ 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 7 (4)  
 
มกีารเผยแพรข่อ้มลูตาม
ภารกจิหลกัทางสือ่ตอ่ไปนี ้
หรอืไม ่ 
 
 

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัเผยแพรข่อ้มลูการ

ด าเนนิงานตามภารกจิหลกัของหนว่ยงานทีไ่ดเ้ผยแพรท่าง

สือ่ตา่งๆ ไดแ้ก ่หนงัสอืพมิพ ์วารสาร จลุสาร แผน่พบั 

โทรทศัน ์วทิย ุสือ่สงัคม (Social Media) และสือ่

อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ โดยตอ้งค านงึถงึความคุม้คา่และความ

ประหยดัในการเผยแพรข่อ้มลูดว้ย 

 

    4.1) หนงัสอืพมิพ ์ ไมใ่ชร้ายงานประจ าปีของหน่วยงาน  

    4.2) วารสาร ไมใ่ชร้ายงานประจ าปีของหน่วยงาน  

    4.3) จลุสาร ไมใ่ชร้ายงานประจ าปีของหน่วยงาน  

    4.5) โทรทศัน ์ ไมใ่ชร้ายงานประจ าปีของหน่วยงาน  

    4.6) วทิย ุ ไมใ่ชร้ายงานประจ าปีของหน่วยงาน  

    4.7) สือ่สงัคม  ไมใ่ชร้ายงานประจ าปีของหน่วยงาน  

    4.8) อืน่ๆ โปรดระบ ุ ไมใ่ชร้ายงานประจ าปีของหน่วยงาน  



การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 

Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 7 1-4 ส านักสารนเิทศ 
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การตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน 

EB 8 



EB 8 หนว่ยงานของทา่นมกีารด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีนอยา่งไร 

 เพือ่ใหก้ระบวนงานเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไปและเรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบั การจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานมคีวามโปรง่ใสและเป็นธรรม 

  หนว่ยงานควรมกีารก าหนดใหม้กีระบวนงาน มขี ัน้ตอนการปฏบิตั ิ มชีอ่งทางการ
รอ้งเรยีน    มหีนว่ยงานหรอืผูร้บัผดิชอบ มกีารเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีน
จดัซือ้ จดัจา้ง พรอ้มระบปุญัหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ข รวมถงึมกีารสรปุรายงานผล
การด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไป พรอ้มท ัง้ระบปุญัหาอปุสรรคและแนวทางแกไ้ข เพือ่ให้
การด าเนนิงานเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไปและเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ก ีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง
ของหนว่ยงานมคีวามโปรง่ใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนงานบรหิาร
จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ 

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 



ค านยิาม 

  “เรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไป” หมายถงึ เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ที ่   ความไมเ่ป็นธรรมในการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที ่โดยมผีูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สีว่น
ไดเ้สยีเป็นผูย้ ืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานโดยตรง รวมถงึผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี
ยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานอืน่และสง่ตอ่มายงัหนว่ยงานผูเ้ขา้รบัการประเมนิด าเนนิการ 
ท ัง้นี ้เร ือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไปตอ้งเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่กีารด าเนนิการตามกระบวนการจดัการ
เรือ่งราวรอ้งทกุขเ์สร็จสิน้ภายในหว้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอือาจจะเป็นเรือ่ง
รอ้งเรยีนท ัว่ไปของปีงบประมาณทีผ่า่นมาแตย่งัมกีารด าเนนิการตอ่ในหว้งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
 

 “เร ือ่งรอ้งเรยีนจดัซือ้จดัจา้ง” หมายถงึ เร ือ่งรอ้งเรยีนการด าเนนิงานเกีย่วกบัการ

จดัซือ้จดัจา้งโครงการตา่งๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
มผีูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นผูย้ ืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานโดยตรง รวมถงึ
ผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยียืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานอืน่และไดส้ง่ตอ่มายงั
หนว่ยงานผูเ้ขา้รบัการประเมนิด าเนนิการ ท ัง้นี ้เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตอ้ง
เป็นเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่กีารด าเนนิการตามกระบวนการจดัการเรือ่งราวรอ้งทกุขเ์สร็จสิน้
ภายในหว้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอือาจจะเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดั
จา้งโครงการตา่งๆ ของปีงบประมาณทีผ่า่นมา แตย่งัมกีารด าเนนิการตอ่ในหว้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 8 (1)  
 
มกีารก าหนดข ัน้ตอน/ 
กระบวนการเรือ่ง 
รอ้งเรยีนและการตอบสนอง 
หรอืรายงานใหผู้ร้อ้งเรยีน 
ทราบหรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัคูม่อืหรอืแผนผงั 

(Flow Chart) ทีแ่สดงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่

ภายในหนว่ยงานเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไป และ เอกสาร

หลกัฐานทีแ่สดงผลการแจง้ตอบกลบัเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน

ไปยงัผูร้อ้งใหท้ราบ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 8 (1) 

 

1. คูม่อื /แผนผงั ข ัน้ตอนการรอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารของ

หนว่ยงาน 

2. ข ัน้ตอนกระบวนการ จดัการขอ้รอ้งเรยีน 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 8 (2)  

 
มกีารก าหนดชอ่งทางการ
รอ้งเรยีน หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัชอ่งทางการรบัเรือ่ง

รอ้งเรยีนท ัว่ไป เชน่ รบัเร ือ่งรอ้งเรยีนผา่นระบบหมายเลข

โทรศพัท ์ผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต ผา่นระบบไปรษณีย ์หรอื

ผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ ซึง่ชอ่งทางเหลา่นีอ้าจจะบรรจอุยูใ่น

คูม่อืการปฏบิตังิานเรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไปหรอืแผนผงั (Flow 

Chart) ทีแ่สดงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีภ่ายใน

หนว่ยงานเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไป 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 8 (2) 

1. ผา่นระบบหมายเลขโทรศพัท ์

2. ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต  

3. ผา่นระบบไปรษณีย ์   

4. ชอ่งทางอืน่ๆ ทีห่นว่ยงานก าหนด ตามความเหมาะสม 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 8 (3) 
 

หนว่ยงานของทา่นมกีาร
ก าหนดหนว่ยงานหรอื
ผูร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีน 
หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หน่วยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัผูร้บัผดิชอบเรื่อง
รอ้งเรยีนท ัว่ไป ซึง่อาจจะอยู่ในรูปแบบของค าส ัง่ใหส้ านกั 
กอง หรอืฝ่าย มหีนา้ทีบ่รหิารจดัการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน
ท ัว่ไปของหน่วยงาน หรอือาจจะบรรจุรายชือ่หนว่ยงานหรอื
ผูร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีนท ัว่ไปอยู่ในคู่มอืการปฏบิตังิาน
หรอืแผนผงั (Flow Chart) เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนก็ได ้ 
 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 8 (3) 
 

ค าส ัง่มอบหมายใหส้ านกั กอง ฝ่าย มหีนา้ทีจ่ดัการเรือ่ง
รอ้งเรยีน 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 8 (4) 
 
มกีารเผยแพรผ่ลการ
ด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีน
จดัซือ้จดัจา้ง  
พรอ้มระบปุญัหาอปุสรรค 
และแนวทางแกไ้ขหรอืไม ่

ค าอธบิาย 
    หน่วยงานตอ้งแนบ Print Screen หรอืเอกสาร/หลกัฐานที่

แสดงการเผยแพรห่วัขอ้ประกาศและรายละเอยีดของผลการ
ด าเนนิงานเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนจัดซือ้จัดจา้งของทัง้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอื เฉพาะรายไตรมาสที ่2-3 จากหนา้
เว็บไซตข์องหน่วยงาน โดยหลกัฐานนัน้ตอ้งมกีารระบปัุญหา 
อปุสรรค และแนวทางแกไ้ขในการปฏบิตังิานเรือ่งรอ้งเรยีนจัดซือ้
จัดจา้งดว้ย 
    อนึง่ ผลการด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีนจัดซือ้จัดจา้งนัน้ ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทา่นัน้ 
อาจเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนของปีงบประมาณทีผ่า่นมา แตอ่ยูใ่นระหวา่ง
ด าเนนิการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได ้

    กรณี ทัง้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง หน่วยงานตอ้งแสดงหลกัฐาน เชน่ 
รายงานสรปุผลทีน่ าเสนอตอ่ผูบ้รหิาร หรอื เอกสาร/หลกัฐานอืน่ๆ 
ทีแ่สดงขอ้เท็จจรงิวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
จัดซือ้จัดจา้ง และหลกัฐานนัน้ตอ้งขึน้ประกาศเผยแพรไ่วบ้น
เว็บไซตข์องหน่วยงานใหส้าธารณชนทราบดว้ย หาก ผลการ
ด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีนจัดซือ้จัดจา้งนัน้ไมไ่ดข้ ึน้ประกาศเผยแพร่
ไวบ้นเว็บไซต ์เนือ่งจากเป็นเอกสารลบัหรอืเป็นขอ้จ ากัดทางดา้น
กฎหมาย ใหห้น่วยงานระบเุหตผุลและแนบเอกสารหลกัฐานทีจ่ะ
แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นขอ้จ ากดัทีไ่มส่ามารถเผยแพรไ่ดเ้พือ่ใหผู้ ้
ประเมนิผลใชป้ระกอบการพจิารณาคะแนน 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 8 (4) 
 
มกีารเผยแพรผ่ลการ
ด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีน
จดัซือ้จดัจา้ง พรอ้มระบุ
ปญัหาอปุสรรค 
และแนวทางแกไ้ขหรอืไม ่
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 8 (4) 
 
1. ม ีPrint Screen  ประกาศ  เผยแพรผ่ลการด าเนนิงาน  

รอ้งเรยีนเรือ่งจดัซือ้จดัจา้ง ระบปุญัหาอปุสรรค และแนวทา 
แกไ้ข เสนอผูบ้รหิารทราบ/พจิารณาส ัง่การ  

 

2. อาจเป็นกรณีรอ้งเรยีนของปีงบประมาณทีผ่า่นมา  แตอ่ยู่
ในระหวา่งด าเนนิการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

3. กรณีไมม่เีร ือ่งรอ้งเรยีนจดัซือ้จดัจา้ง ใหป้ระกาศเผยแพร่
ใหส้าธารณชนทราบดว้ย หรอื 
 

4. หากไมส่ามารถเผยแพรไ่ดเ้นือ่งจากเป็นขอ้จ ากดัทาง
กฎหมายใหร้ะบเุหตผุล  
 
พรอ้มแนบหลกัฐาน เพือ่ประกอบการพจิารณา 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 8 (5) 
 
รายงานสรปุผลการ
ด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน
ท ัว่ไป  
พรอ้มท ัง้ระบปุญัหาอปุสรรค
และแนวทางแกไ้ข หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
      หน่วยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานสรปุผลการ
ด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีนทั่วไป ของทัง้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หรอื เฉพาะรายไตรมาสที ่2-3 โดยหลกัฐานนัน้ตอ้งมกีารระบุ
ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ขในการปฏบิตังิานเรือ่งรอ้งเรยีน
ทั่วไปดว้ย 

       อนึง่ รายงานสรปุผลการด าเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีนทั่วไป ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทา่นัน้ 
อาจเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนของปีงบประมาณทีผ่า่นมา แตอ่ยูใ่นระหวา่ง
ด าเนนิการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได ้

       กรณี ทัง้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไมม่เีรือ่ง
รอ้งเรยีนท่ัวไป หน่วยงานตอ้งแสดงหลกัฐาน เชน่ รายงานสรปุผล
ทีน่ าเสนอตอ่ผูบ้รหิาร หรอื เอกสาร/หลกัฐานอืน่ๆ ทีแ่สดง
ขอ้เท็จจรงิวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไมไ่ดม้กีาร
ด าเนนิการสรปุผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีนทั่วไปเนือ่งจากไมม่ี
เรือ่งรอ้งเรยีนเขา้มายังหน่วยงานผูเ้ขา้รับการประเมนิเลย ทัง้นีเ้พือ่
เป็นการแสดงความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิานตามกระบวนการ
จัดการเรือ่งราวรอ้งทกุขท์ีห่น่วยงานควรปฏบิตั ิ 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 8 (5) 
 
รายงานสรปุผลการ
ด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน
ท ัว่ไป  
พรอ้มท ัง้ระบปุญัหาอปุสรรค
และแนวทางแกไ้ข หรอืไม ่

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 8 (5) 
 

1. ม ีPrint Screen  ประกาศ  เผยแพรผ่ลการด าเนนิงาน  

รอ้งเรยีนการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที ่โดยระบปุญัหา 

อปุสรรค และแนวทางแกไ้ข เสนอผูบ้รหิารทราบ/พจิารณา 

ส ัง่การ  

 

2. อาจเป็นกรณีรอ้งเรยีนของปีงบประมาณทีผ่า่นมา  แตอ่ยู่

ในระหวา่งด าเนนิการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

3. กรณีไมม่เีร ือ่งรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที ่ใหป้ระกาศเผยแพรใ่ห้

สาธารณชนทราบดว้ย หรอื 

 

4. หากไมส่ามารถเผยแพรไ่ดเ้นือ่งจากเป็นขอ้จ ากดัทาง

กฎหมายใหร้ะบเุหตผุล 

 

พรอ้มแนบหลกัฐาน เพือ่ประกอบการพจิารณา 



การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 

Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 8 1-5 - ศนูยบ์รหิารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์

กระทรวงสาธารณสขุ 

- ส านักตรวจและประเมนิผล (กลุม่รอ้งเรยีน) 

- ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

สาธารณสขุ 

- กลุม่กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 



10
5 

การตอ่ตา้นการทจุรติในองคก์ร  

EB 9 



EB 9 หนว่ยงานของทา่นมกีารด าเนนิการเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นอยา่งไร 

เพือ่ใหห้นว่ยงานมรีะบบป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  หนว่ยงานควรมกีารประชุมหรอืสมัมนาภายในองคก์รเพือ่ใหค้วามรูเ้ร ือ่งการป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้นแกเ่จา้หนา้ที ่การจดัท าคูม่อืหรอืประมวลจรยิธรรมเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่

ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น การใหค้วามรูต้ามคูม่อืประมวลจรยิธรรมดงักลา่ว การปรบัปรงุข ัน้ตอน

การปฏบิตังิานหรอืระเบยีบเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น แนวทางการปฏบิตังิานในการตรวจสอบ

บคุลากรถงึความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานในการจดัซือ้จดัจา้ง การรายงานผลการปฏบิตังิานเพือ่

ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนการน าขอ้เสนอแนะจากรายงานผลการ

ปฏบิตังิานไปปรบัปรงุระบบการท างาน เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นของหนว่ยงาน และเพือ่สรา้ง

ธรรมาภบิาลภายในหนว่ยงาน 

 อนึง่ เนือ่งจากเรือ่งคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นเป็นเรือ่งใหม ่

หนว่ยงานอาจใชป้ระมวลจรยิธรรม (Code of Conduct) ของหนว่ยงานมาเป็นแนวทางการจดัท าคูม่อื 

หรอืหากประมวลจรยิธรรมของหนว่ยงานมเีนือ้หาเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นแลว้ 

หนว่ยงานสามารถใชป้ระมวลจรยิธรรมดงักลา่วแทนคูม่อืได ้

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 



 

 “ผลประโยชนท์บัซอ้น” หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัมผีลประโยชน์

สว่นตนอยูแ่ละ มกีารใชอ้ทิธพิลตามอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิผล

ประโยชนส์ว่นตวั โดยกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่ผลประโยชนส์ว่นรวม ผลประโยชนท์บัซอ้น 

มหีลากหลายรปูแบบ ไมจ่ ากดัอยูใ่นรปูของตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิเทา่น ัน้ แตร่วมถงึ 

ผลประโยชนอ์ืน่ๆทีไ่มใ่ชใ่นรปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิก็ได ้อาท ิการแตง่ต ัง้พรรคพวกเขา้ไป

ด ารงต าแหนง่ในองคก์รตา่งๆ ท ัง้ในหนว่ยราชการ รฐัวสิาหกจิ และบรษิทัจ ากดั หรอืการ 

ทีบ่คุคลผูม้อี านาจหนา้ทีต่ดัสนิใจใหญ้าตพิีน่อ้งหรอืบรษิทัทีต่นมสีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บั

สมัปทานหรอืผลประโยชน ์จากทางราชการโดยมชิอบ ฯลฯ 

 

 ท ัง้นี ้หมายรวมถงึ “ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน้และผลประโยชน์

สว่นรวม” หรอื Conflict of Interests ดว้ย  

 

ค านยิาม 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 9 (1) 
 

มกีารประชุมหรอืสมัมนา 
ภายในองคก์รเพือ่ให ้
ความรูเ้ร ือ่งการป้องกนั 
ผลประโยชนท์บัซอ้น 
แกเ่จา้หนา้ที ่หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มกีารด าเนนิ

กจิกรรมภายในองคก์รเกีย่วกบัการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นแกเ่จา้หนา้ทีภ่ายใน

หนว่ยงาน เชน่ รายงานการประชุม เอกสารการด าเนนิ

โครงการ รายงานผลการด าเนนิโครงการเกีย่วกบัการ

ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นโดยตรง หรอืเอกสารหลกัฐาน

อืน่ๆ ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น

สอดเป็นสว่นหนึง่ของการประชุมน ัน้หรอืโครงการน ัน้ 

(หนว่ยงานสามารถแนบภาพถา่ยกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

เพิม่เตมิได)้ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ B 9 (1) 
 

1. หลกัฐานการประชุม อบรม มหีวัขอ้เอกสาร กจิกรรม 

เรือ่งการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น ของหนว่ยงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

2. การแจง้เวยีนคูม่อืผลประโยชนท์บัซอ้นไปยงัเจา้หนา้ที่

ไมถ่อืเป็นหลกัฐานขอ้นีไ้ด ้



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 9 (2) 
 

มกีารจดัท าคูม่อืหรอื
ประมวลจรยิธรรมเกีย่วกบั
การปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้น 
หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัคูม่อืการปฏบิตังิาน

เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น หรอืประมวลจรยิธรรม

เกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นที่

หนว่ยงานผูเ้ขา้รบัการประเมนิไดจ้ดัท าขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่

ภายในหนว่ยงานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานเพือ่

ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น หาก หนว่ยงานใชป้ระมวล

จรยิธรรมเป็นหลกัฐานในขอ้ค าถามนี ้ตอ้งมเีนือ้หาเกีย่วกบั 

“การยดึถอืประโยชนข์องประเทศชาตเิหนอืกวา่ประโยชน์

สว่นตน” บรรจอุยูใ่นประมวลจรยิธรรมน ัน้ดว้ย  

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 9 (2) 

1. เป็นคูม่อื หรอืประมวลจรยิธรรม ทีม่เีนือ้หาเรือ่งการองกนั 

ผลประโยชนท์บัซอ้นของหนว่ยงานทีร่บัการประเมนิ  

2. สว่นใหญใ่ชป้ระกาศ ส านกังาน ป.ป.ช. มาตรา 100 หรอื 

103 หรอืเนือ้หาผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่หมาะสมกบับรบิท

ของหนว่ยงาน 

3. หากปีทีผ่า่นมาหนว่ยไดจ้ดัท าคูม่อืหรอืประมวลจรยิธรรม

ไวแ้ลว้ ปีทีป่ระเมนิจะตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นการ

ปรบัปรงุหรอืการเพิม่เตมิใหแ้ตกตา่งจากปีทีผ่า่นมา และเป็น

ปจัจบุนั 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 9 (3) 
 
มกีารใหค้วามรูต้ามคูม่อื
หรอืประมวลจรยิธรรม
เกีย่วกบัการป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้นแก่
เจา้หนา้ที ่หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัการด าเนนิกจิกรรม

เกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน ์ ทบัซอ้นเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่

ภายในหนว่ยงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจตาม (หลกัฐานขอ้ที ่2) 

คูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น หรอื

ประมวลจรยิธรรมเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้นทีห่นว่ยงานผูเ้ขา้รบัการประเมนิได้

จดัท าขึน้ เชน่ รายงานผลการด าเนนิโครงการ/การจดั

เสวนา/ หรอื เอกสารหลกัฐานอืน่ๆ ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการ

ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นสอดแทรกเป็นสว่นหนึง่ของการ

ประชุมน ัน้หรอืโครงการน ัน้ (หนว่ยงานสามารถแนบ

ภาพถา่ยกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิได)้ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 9 (3) 
 

1. มโีครงการ การจดัเสวนา รายงานผล หรอืการสอดแทรก
เนือ้หาการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่
เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน 
 

2. ภาพถา่ยกจิกรรม  
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 9 (4) 
 
มกีารปรบัปรงุข ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานหรอืระเบยีบเพือ่
ป้องกนัผลประโยชนท์บั
ซอ้น หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัผลของการปรบัปรงุ

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น หรอื

ระเบยีบเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น ตาม (หลกัฐานขอ้

ที ่2) คูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

หรอืประมวลจรยิธรรมเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้นทีห่นว่ยงานผูเ้ขา้รบัการประเมนิได้

จดัท าขึน้ เชน่ รายงานการแกไ้ขปรบัปรงุข ัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน หรอืรายงานการแกไ้ขระเบยีบเพือ่ป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้น เป็นตน้  

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 9 (4) 
 

1. รายงานการแกไ้ขปรบัปรงุข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน  
 

2. รายงานการแกไ้ขปรบัปรงุข ัน้ตอนเพือ่ป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้น  
 

3. หลกัฐานการปรบัปรงุเพือ่ใหเ้กดิคูม่อืหรอืประมวลฯ  
ตามขอ้ 2 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 9 (5) 
 
มแีนวทางการปฏบิตังิานใน
การตรวจสอบบคุลากรใน
หนว่ยงานถงึความเกีย่วขอ้ง
กบัผูเ้สนองานในการ 
จดัซือ้จดัจา้ง หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตังิาน 

ค าส ัง่ ระเบยีบ หรอื เอกสารอืน่ๆ เชน่ บนัทกึการตรวจสอบ

เจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้

จดัจา้งหรอื เอกสารรายงานอืน่ๆ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความ

เกีย่วขอ้งกนัของเจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการ

จดัซือ้จดัจา้งกบัผูเ้สนองาน  

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 9 (5) 
 

1. แนวทาง ค าส ัง่ ระเบยีบ มาตรการ แผนปฏบิตังิาน 
เอกสารบนัทกึการตรวจสอบเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ
จดัซือ้จดัจา้งกบัผูเ้สนองาน  
 

2. ไมใ่ชเ่อกสารการรบัรองการฮ ัว้ประมลูของผูเ้สนองาน
ดว้ยกนั 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 9 (6) 
 

มรีายงานผลการ
ปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้นและ
ขอ้เสนอแนะหรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานสรปุผลการ

ปฏบิตังิานหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่ป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้นของเจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน ซึง่

หลกัฐานดงักลา่วน ัน้จะตอ้งมกีารวเิคราะหป์ญัหา อปุสรรค 

แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะทีห่นว่ยงานผูเ้ขา้รบัการ

ประเมนิจะน าไปพฒันาหรอืปรบัปรงุระบบการท างานภายใน

หนว่ยงานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นตอ่ไป  

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 9 (6) 
 

หลกัฐานรายงานสรปุผลการปฏบิตังิานการป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้นโดยตอ้งมกีารวเิคราะหป์ญัหา อปุสรรค 

แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะทีจ่ะน าไปปรบัปรงุ ในขอ้ 7 

ตอ่ไป  

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 9 (7) 
 
มกีารน าขอ้เสนอแนะจาก
รายงานผลการปฏบิตังิาน
เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บั
ซอ้นไปปรบัปรงุระบบการ
ท างาน หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐาน เกีย่วกบัการน าเอาผลของ

รายงานการปฏบิตังิานจากหลกัฐานของค าถามขอ้ที ่6  

มาพฒันาหรอืปรบัปรงุระบบการท างานภายในหนว่ยงาน 

เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น เชน่ รายงานการประชุม 

หรอื เอกสารหลกัฐานอืน่ๆ ทีเ่นือ้หาแสดงถงึการพจิารณา 

น าเอาขอ้เสนอแนะ จากหลกัฐานของขอ้ค าถามที ่6  

มาด าเนนิการตอ่  

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 9 (7) 
 

หลกัฐานการน าขอ้เสนอแนะตามขอ้ 6 มาพฒันา หรอื

ปรบัปรงุเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น เชน่ 

1. รายงานประชุม   

2. หนงัสอืส ัง่การผูบ้รหิาร 

 



การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 

Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 9 1-7 - ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

สาธารณสขุ 

- ส านักบรหิารการสาธารณสขุ (รายงาน

เกณฑจ์รยิธรรมยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า) 
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การตอ่ตา้นการทจุรติในองคก์ร  

EB 10 



EB 10 หนว่ยงานของทา่นมกีารด าเนนิการดา้นการป้องกนัและปราบปราม 
 การทจุรติเป็นอยา่งไร 

  เพือ่สง่เสรมิใหห้นว่ยงานสามารถป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภายในองคก์ร
ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและตอ่เนือ่ง 

 

 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเร ือ่ง การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2558 เห็นชอบใหห้นว่ยงาน

ภาครฐัทกุหนว่ยแปลงแนวทางและมาตรการตามยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ ระยะ ที ่2 (พ.ศ. 2559 - 2560) สูก่ารปฏบิตั ิโดยก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  

 ฉะน ัน้ หนว่ยงานภาครฐัตอ้งมกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ท ัง้

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี และควรมกีารวเิคราะหผ์ลถงึปญัหาอปุสรรค

ในการด าเนนิงานตามแผนทกุปีงบประมาณ เพือ่ใหห้นว่ยงานสามารถป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมมากยิง่ข ึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 



   
 “การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ” หมายถงึ การ
วเิคราะหถ์งึปญัหาอปุสรรคและแนวทางแกไ้ขจากการรายงานสรปุผลการด าเนนิการ พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะตามแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

 “การด าเนนิงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ” หมายถงึ การ
ด าเนนิการใดๆทีส่ว่นราชการไดด้ าเนนิการตอ่เนือ่งจากสรปุผลการด าเนนิงานดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติตอ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึง่อาจเป็นในรปูแบบของ

แผนงาน/โครงการ/ กจิกรรมทีเ่ก ีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ แตท่ ัง้นี ้
จะตอ้งเป็นการด าเนนิงานทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของ
หนว่ยงาน 
 

 “แผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560” หมายถงึ แผนปฏบิตักิารทีห่นว่ยงานจดัท าขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ค านยิาม 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 10 (1) 
 

มกีารวเิคราะหผ์ลการ 
ด าเนนิการตามแผนปฏบิตั ิ
การป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติของหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2558 หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หน่วยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัรายงานการวเิคราะห์

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม

การทุจร ิตของหน่วยงานผู ้ถูกประเมิน ซึ่งในหลกัฐาน

ดงักล่าวตอ้งมกีารแสดงใหเ้ห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 น ัน้ หน่วยงานได้ด าเนินการโครงการใดไปแล้ว 

จ านวนกีโ่ครงการ มปีัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขใน

ด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติอยา่งไรบา้ง  

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 10 (1) 
 

1. หนว่ยงานตอ้งด าเนนิการวเิคราะห ์แผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติฯ เพือ่ด าเนนิการตามมต ิครม. ระยะที ่
2 (พ.ศ.2556-2560) จากแผน 4 ปี มาสูแ่ผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ  

2. รายงานการวเิคราะห ์ท าอะไรไปบา้งมปีญัหา อปุสรรค ์
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข เสนอผูบ้รหิาร ทราบและ 
พจิารณาส ัง่การ เพือ่เป็นแนวทางการด าเนนิการแกไ้ข
ปรบัปรงุในปีงบประมาณถดัไป 
 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 10 (2) 
 

หนว่ยงานของทา่นมกีาร 
ด าเนนิการตามแผนการ 
ป้องกนัและปราบปรามการ 
ทจุรติตอ่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัแผนงาน/โครงการ/

กจิกรรมทีห่นว่ยงานไดด้ าเนนิงานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติอยา่งตอ่เนือ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559  

(โครงการทีห่นว่ยงานไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ หรอื ก าลงั

ด าเนนิการงานอยู)่  

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 10 (2) 
 

หลกัฐานการท าโครงการ  แผนงาน กจิกรรม อยา่งตอ่เนือ่ง 

ท ัง้ทีแ่ลว้เสร็จหรอือยูร่ะหวา่งด าเนนิการในปีงบประมาณที่

ประเมนิ 

 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 10 (3) 
 

มแีผนปฏบิตักิารดา้นการ 
ป้องกนัและปราบปรามการ 
ทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัแผนปฏบิตักิารป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติทีห่นว่ยงานไดจ้ดัท าไวใ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได ้

อนึง่ หากหนว่ยงานทีเ่ขา้รบัการประเมนิไมไ่ดใ้ชร้อบ

ปีงบประมาณส าหรบัการจดัท าแผนปฏบิตักิาร แตใ่ชร้อบปี

ปฏทินิส าหรบัจดัท าแผนปฏบิตักิาร ใหห้นว่ยงานทีเ่ขา้รบัการ

ประเมนิผลน าสง่แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติของปีปฏทินิทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุแทนหรอืรา่งแผนปฏบิตั ิ

การฯ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ก็ได ้

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 10 (3) 
 

แผนป้องกนัและปราบปรามการทจุรติทีห่นว่ยจดัท าไว ้ 

อาจเป็นแผนระยะยาวของหนว่ยงาน 



การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 

Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 10 1-3 - ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวง

สาธารณสขุ 
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การตอ่ตา้นการทจุรติในองคก์ร  

EB 11 



EB 11 หนว่ยงานของทา่นมกีารรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงาน 
 เพือ่การบรหิารงานทีโ่ปรง่ใสอยา่งไร 

  
เพือ่สง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงานภาครฐัมกีารรวมกลุม่ด าเนนิกจิกรรมป้องกนัการทจุรติ
ภายในองคก์ร 
 

 
การรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงานสะทอ้นถงึความรเิร ิม่ในการเสรมิสรา้งคณุธรรม ความ
ซือ่สตัยส์จุรติ และพฒันาความโปรง่ใสในการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ผา่นกระบวนการจดัโครงการ/
กจิกรรมหรอืการฝึกอบรมรปูแบบตา่งๆ ซึง่จะสง่ผลใหก้ารใหบ้รกิารประชาชนหรอืการปฏบิตังิานตาม
หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานเป็นไปดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามโปรง่ใสและเป็นธรรมมาก
ยิง่ข ึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องค าถาม 

ค าอธบิาย 



 
   “การรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานเพือ่การบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส” 
หมายถงึ กลุม่ของเจา้หนา้ทีภ่ายในหน่วยงานภาครัฐ ซึง่อาจมกีารจัดตัง้แบบเป็นทางการ
หรอืไมเ่ป็นทางการก็ได ้แตค่วรมลีกัษณะของกลุม่ คอื มคีณะกรรมการและสมาชกิของ
กลุม่ มวีตัถปุระสงคข์องการจัดตัง้กลุม่ทีช่ดัเจน  เพือ่รณรงคห์รอืสง่เสรมิใหห้น่วยงานมี
การบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส และมรีะเบยีบหรอืแนวทางการด าเนนิกจิกรรมของกลุม่ 
 

 “กจิกรรมทีแ่สดงถงึความพยายามทีจ่ะปรบัปรงุการบรหิารงานของ
หนว่ยงานใหม้คีวามโปรง่ใสยิง่ข ึน้” หมายถงึ กจิกรรมใดๆของกลุม่เจา้หนา้ทีใ่น
หน่วยงานทีไ่ดด้ าเนนิการโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปรับปรงุการบรหิารงานของหน่วยงานใหม้ี
ความโปรง่ใสยิง่ขึน้ 

 

ค านยิาม 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 11 (1) 
 

มกีารรวมกลุม่ของเจา้หนา้ที ่
ในหนว่ยงานเพือ่การ 
บรหิารงานทีโ่ปรง่ใส หรอืไม ่

ค าอธบิาย 
 

หนว่ยงานตอ้งแสดงหลกัฐาน เกีย่วกบัการรวมกลุม่ของ

เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานเพือ่การบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ซึง่

อาจจะเป็นการแตง่ต ัง้อยา่งเป็นทางการ เชน่ ค าส ัง่แตง่ต ัง้

คณะท างานเพือ่การบรกิารงานทีโ่ปรง่ใส หรอื เป็นการจดัต ัง้

กลุม่อยา่งไมเ่ป็นทางการ เชน่ การรวมตวักนัของเจา้หนา้ที่

ภายในหนว่ยงานเพือ่ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานที่

โปรง่ใส ซึง่ท ัง้ 2 รปูแบบ จะตอ้งมรีายชือ่คณะกรรมการกลุม่ 

สมาชกิลุม่ วตัถปุระสงค ์และระเบยีบหรอืแนวทางการ

ด าเนนิงานของกลุม่ทีช่ดัเจน 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 11 (1) 
 

1. การรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีห่น่วยงานทีเ่ป็นทางการ

หรอืไมเ่ป็นทางการ เพือ่ด าเนนิกจิกรรมการป้องกนัการ
ทจุรติของหน่วยงาน  

2. หลกัฐานสะทอ้นความรเิริม่ของกลุม่ เพือ่เสรมิสรา้ง
คณุธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติ และพัฒนาความโปรง่ใส  

3. การรวมกลุม่มสีมาชกิ วตัถปุระสงค ์มกีจิกรรม 



ค าถาม ค าอธบิาย/เอกสารหลกัฐาน 

EB 11 (2) 
 

มกีารรวมกลุม่ของเจา้หนา้ที ่
ในหนว่ยงานเพือ่การ 
บรหิารงานทีโ่ปรง่ใส หรอืไม ่

ค าอธบิาย 

 

กรณีทีม่กีารรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีเ่พือ่การบรหิารงานที่

โปรง่ใส กลุม่ดงักลา่วมกีจิกรรมทีแ่สดงถงึความพยายามที่

จะปรบัปรงุการบรหิารงานของหนว่ยงานใหม้คีวามโปรง่ใส

ยิง่ข ึน้ หรอืไม ่

เอกสารหลกัฐานประกอบ EB 11 (2) 

 

กจิกรรม ภาพถา่ย การด าเนนิการของกลุม่ ทีพ่ยายาม

ปรบัปรงุการรกิารงานของหนว่ยและกจิกรรมหลกัฐานที่

แสดงตอ้งเป็นของปีงบประมาณทีป่ระเมนิ 

 



การมอบเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสารประกอบแบบ Evidence Based 

Evidence 

Based 

ขอ้ยอ่ย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพจัดเตรยีมเอกสาร 

 

EB 11 1-2 - กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

- แกว้กลัยาสกิขาลยั 

 

 

 

 

 

 



คณุธรรมและความโปรง่ใส 

คอืหวัใจของการบรหิาร 

ปฏบิตัหินา้ทีม่ธีรรมาภบิาล 

องคก์รยอ่มผา่นการประเมนิ 


