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บทที่ 3 
 

แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  

(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรม 
การทำงานในหน่วยงาน โดยนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี  (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

  แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์จากแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ใช้ประเมินตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนีข้างต้น จัดเก็บข้อมูลจากการ 
ตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้  พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ ในระบบ MITAS 
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ทุกไตรมาส  
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ตัวชี้วัดท่ี 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) 

คำอธิบาย 
    ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/
โครงการ การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ  
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  
    1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
    2. ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
    3. หน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 5-EB 7 
    1) พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2) จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ และร่วมดำเนินการ 
    3) หลักฐานแสดงการมีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ น  การจัดทำแผนงาน/โครงการ  
และการดำเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เข้ามาร่วมในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย 
    4) หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการ
ดำเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน ต้องชี้ให้เห็นถึงลักษณะของความเชื่อมโยงกันในกระบวนการ 
ของวงจรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม EB 5 ถึง EB 7 เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ 
ในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต้องเป็นภารกิจหลักที่เลือกมาตอบเพียง  
1 ภารกิจหลัก ตามข้อคำถาม EB 5- EB 7 
    5) ตัวอย่างหลักฐานที่นำมาตอบข้อคำถาม เช่น  
     5.1 รายงานการประชุม/สัมมนา 
     5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
    6) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น  
     6.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึก 
การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน 
     6.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อผู้บริหาร 
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 7) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำรายละเอียดการดำเนินงานไปเผยแพร่  
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 
 
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
   2) โครงการ 
   3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดง
ความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก 
   4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
   5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต 
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   7) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
 
 
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หรือไม่ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
   2) โครงการ 
   3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำ
แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักท่ีเลือก  
   4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก  
   5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
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   6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขอ
อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
   7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   8) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
 
 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
   2) โครงการ 
   3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนิน
กิจกรรมนอกสถานที ่ 
   4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
   5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต 
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
   6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
และ Print Screen จาก Web site หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   7) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ: ทบทวนตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
 การประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักท่ีหน่วยงานเลือก) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ทบทวนตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
 การประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักท่ีหน่วยงานเลือก) 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  4  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2563 วันท่ี  4  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  4  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  

 


