
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝุายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน  โทรศัพท์ 074-699-023 ตอ่ 129 
ที่ พท 0032.301/4                                 วันที ่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสรุปผลการชี้แจงการด าเนินงานตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

ตามที่ โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงการด าเนินงานตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชี้แจงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมไปถึงการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยจิตพอเพียง ต้านทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมอันสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต นั้น 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน ในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานดังกล่าว       
ขอรายงานผลการด าเนินงานและชี้แจงดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน  รายละเอียดตามเอกสารซึ่งแนบ
มาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตเผยแพร่ ผลการประชุมดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ปากพะยูน  http://www.pakphayunhospital.net/      และจัดท าหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
ปากพะยูนรับทราบต่อไป 

 
 
 

(นางสุจิน  แท่นเกิด) 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

(นางสุภารัตน์  เชาวลิต) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 
ทราบ/อนุมัติ 
 

 
(นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

 

 
 
 
 

http://www.pakphayunhospital.net/


เอกสารแนบ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปากพะยูน 
ครั้งที่ 5/2563 

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน 
............................................................................................................................. .... 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายพิพัฒน์         พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน ประธาน 
2. นางสุภารัตน์       เชาวลิต หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รองประธาน 
3. นางสาวศุภวัลย์    รักมาก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กรรมการ 
4. นางสาวฉลวย      ซีญาดา หัวหน้าฝุายเวชปฏิบัติครอบครัว กรรมการ 
5. นายมนูศักดิ์        หนุนอนันต์ หัวหน้างานยานพาหนะ กรรมการ 
6. นางรัตนา           สมบูรณ์ หัวหน้างานผู้ปุวยใน กรรมการ 
7. นางสมร             บุญวิสูตร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กรรมการ 
8. นางกาญจนา       ศักดิ์แสง หัวหน้างานห้องคลอด กรรมการ 
9. นางสาวมลฤดี      ตุ้นด้วง หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

10. นางสาวปิยานุช    ไมตรีจร หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ กรรมการ 
11. นางสาวอุบลรัตน์   ไชยแก้ว หัวหน้างานแพทย์แผนไทย  กรรมการ 
12. นางสาวคัคนางค์    เส้งมี หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู กรรมการ 
13. นางสาวพิราภรณ์   เสนแก้ว หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  กรรมการ 
14 นายบัณฑิต       วิวัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ 
15 นางสาวนิชาภา  เพชรพัฒนาไกร  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิ ฯ  กรรมการ 
16 นางอาภรณ์         สุระก าแหง หัวหน้างานสุขภาพจิต  กรรมการ 
17 นางสาวพิมประไพ  บัวแก้ว หัวหน้างานผู้ปุวยนอก กรรมการ 
18 นางสาวละออง     ทองสีอ่อน หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง กรรมการ 
19 นางสุจิน             แท่นเกิด หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
20 นางมัสลิน          สร้อยละเอียด นักวิชาการพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายวิเชียร          นุ่นศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายกรวิชญ์       ชิรวาณิชย์                 นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อ านวยโรงพยาบาลปากพะยูน  ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 
 
 



วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เรื่องแจ้งจากรองประธาน 
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต หัวหนา้กลุ่มงานบริหารฯ แจ้งที่ประชุมทราบ จากการประชุมวีดีโอคอน
เฟอร์เรน เป็นการซักซ้อมความเข้าใจ  แนวทางการเบิกค่าตอบแทนความเสี่ยงจากโรคโควิด19  
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2563  วันอังคารที่ 7 เมษายน  2563   
 

วาระท่ี 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 3.1 เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหาร    
  นางสุภารัตน์   เชาวลิต  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการ
ประกาศหาผู้เสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ไม่มีผู้มาเสนอราคาจ้างเหมาประกอบการ 
อาหาร และในปีงบประมาณปี 2563 ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณนี้แล้ว  จึงขอยกเลิกประกาศนี้ และจะท าการ 
ประกาศจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารอีกครั้ง ในปีงบประมาณ 2564  
 มติที่ประชุม รับทราบ   
 3.2 เรื่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (ห้อง Lab )   
  นางมลฤดี   ตุ้นด้วง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า งานเทคนิค
การแพทย์ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ตามเอกสารที่สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งมา เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขคือการสอบเทียบเครื่องมือ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิค19  ตาม
แผนการที่ก าหนดไว้ โรงพยาบาลพัทลุง  จะเข้ามาสอบเทียบเครื่องมือในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 แต่  Lab  มีความ
จ าเป็นต้องสอบเทียบเครื่องมือส่วนที่จ าเป็นก่อน  จึงขอเครื่องมือที่จ าเป็นไปสอบเทียบที่โรงพยาบาลพัทลุง 
  นางมลฤดี  ตุ้นด้วง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แจ้งว่า ห้อง Lab ได้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงหลักการ  Blood group และ  Blood ketone ตามวิธีมาตรฐานแล้ว  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.3 เรื่องอนุมัติซื้อเสื้อกาวด์ และชุดปฏิบัติงานพยาบาล refer 
  นางสาวศุภวัลย์  รักมาก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  ขออนุมัติซื้อเสื้อกาวน์ขาวส าหรับพยาบาล
refer  เฉพาะพยาบาลที่ refer  
  นายพิพัฒน์    พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน  ให้จัดท าข้อมูล สอบถามราคาชุดละเท่าไหร่ ซื้อจ านวน
เท่าไหร่ ให้ประมาณการงบ มาให้เรียบร้อย 
  นางสาวละออง  ทองสีอ่อน  หัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ  แจ้งว่าได้ส ารวจจ านวนที่จัดซื้อ
ทั้งหมด 40 ชุด 
 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณา       
  4.1. ติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศห้องทันตกรรม 
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ ขออนุมัติที่ประชุมเพ่ือติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
ห้องทันตกรรม และประตูห้องแยกโรคบริเวณห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน,ระบบดูดอากาศจุดพ่นยาแผนกผู้ปุวยใน 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ   

4.2. เรื่องการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารที่พักแพทย์  
 นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ ได้ด าเนินการแจ้งไปยังส านักงานไฟฟูาเพ่ือขอ

แยกมิเตอร์ไฟฟูา  อาคารที่พักแพทย์ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากส านักงานไฟฟูาว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เท่าไหร่ 



           นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี   ประธาน  แจ้งว่า  การเบิกค่าไฟฟูาให้เบิกจ่ายตามสิทธิ์ ส่วนเกิน
จากสิทธิ์ก็ต้องช าระเงินเอง  

 นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารฯ จะเริ่มเก็บเงินหลังจากมีบิลแจ้งมาให้ทราบ 
  มติทีประชุม   อนุมัติ เพื่อด าเนินการ   

4.3. ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ขอระงับการจ้างพนักงานราชการ ,พนักงานกระทรวงและลูกจ้าง
ทั้งหมด 

 นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ   แจ้งที่ประชุม ส านักเขตสุขภาพที่ 12 ขอให้
ระงับการจ้างพนักงานราชการ,พนักงานกระทรวง และลูกจ้างทั้งหมด จนกว่าจะมีค าสั่งที่ชัดเจนจากกระทรวง
สาธารณสุข  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 เรื่องเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาของบุคลากรกลุ่มงานปฐมภูมิฯ 
 นางสาวฉลวย  ซีญาดา หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิ ขอพิจารณาเรื่องการเบิกค่าตอบแทนที่

ปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ฝุายเวชปฏิบัติ กรณีที่ไม่มีผู้ปุวยเสนอเพ่ือเป็นมติและเป็นหลักฐานต่อไป 
          นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน แจ้งว่าขอให้เบิกตามระเบียบ ต าแหน่งนักวิชาการและ

ต าแหน่งพยาบาล 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  เพื่อด าเนินการ 
4.5  เรื่องการเบิกค่าตอบแทนเวร on call  ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ X- ray 
 นางสาวมลฤดี  ตุ้นด้วง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   แจ้งที่ประชุมพิจารณา  กลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย์และ X – ray ขอเบิกค่าตอบแทนเวร  on call  เหมือนกับแนวทางการเบิกวิชาชีพอ่ืน ซึ่งแนวทาง
การเบิกค่าตอบแทนที่ผ่านมา  เวร on call  ไม่มี case  จะไม่ได้ค่าตอบแทน ถ้ามี case เบิก ค่าตอบแทนได้แค่ 2 
ชั่วโมง 

 นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ประธาน  การเบิกค่าตอบแทนเวร on call ของ งานเทคนิค
การแพทย์และ X – ray  คิดค่าตอบแทนครั้งละ ครึ่งเวร กรณีไม่มี case   กรณีมี   1 – 2 Case  คิดค่าตอบแทน 
ครึ่งเวร  ถ้า 3 case ขึ้นไป คิดค่าตอบแทน  1 เวร 

 นายแพทย์พิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน  เวร on call  ขอให้อยู่เตรียมพร้อม ประจ าที่
โรงพยาบาลด้วย  

มติทีประชุม  อนุมัติ  การเบิกค่าตอบแทนเวร on call ของ งานเทคนิคการแพทย์และ X – ray  คิด 
ค่าตอบแทนครั้งละ ครึ่งเวร กรณีไม่มี case   กรณีมี   1 – 2 Case  คิดค่าตอบแทน ครึ่งเวร  ถ้า 3 case ขึ้น ไป 
คิดค่าตอบแทน  1 เวร  

4.6  เรื่องแนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลคนไข้สิทธิ์ประกันสังคม รพ.สงขลา  
 นางสุจิน  แท่นเกิด หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลา

ค้างช าระค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคม กับโรงพยาบาลปากพะยูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คนไข้สิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลสงขลา 
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปากพะยูน จะต้องใช้สิทธิ์ช าระเงินและน าใบเสร็จไปเบิกกับ ส านักงานประกันสังคม
ตามท่ีระบุไว้ในบัตร   ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรก   

 นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ประธาน แจ้งว่า ควรติดประกาศให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน เพ่ือจะได้ให้ผู้รับบริการได้เตรียมพร้อมล่วงหน้าว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563    

มติทีประชุม  อนุมัติ เพ่ือด าเนินการ  
4.๗  เรื่องขอให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าจุดบริการที่ตู้ Keos 
 นางสุจิน  แท่นเกิด  หัวหน้ากลุ่มงานประกัน ฯ แจ้งที่ประชุม เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ห้องบัตร 2 คน 

ต้องนั่งประจ าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ือคอยลงทะเบียนคนไข้ แก้ไขประวัติ หรือแก้ไขสิทธิ์ต่าง ๆ ท าให้ไม่มี 



เจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าคนไข้ที่หน้าตู้ Keos จึงขอให้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มาคอยแนะน าคนไข้ที่ตู้ Keos 
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ห้องบัตรต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลดังกล่าวของคนไข้ และช่วงที่มีผู้รับบริการจ านวนมาก ช่วงเวลา
ประมาณ 09.00 - 11.00 น. 

 นางสาวพิมประไพ  บัวแก้ว  หัวหน้างานผู้ปุวยนอก  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถมาช่วย
บริการที่ตู้ keos ได้ เนื่องจากต้องคอยรับโทรศัพท์ และมีหน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆของประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว 

 นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน  แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ท าให้
บางแผนก ไม่ได้เปิดบริการ  เช่น แผนไทย,  กายภาพ,  ทันตกรรม  จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่แผนกดังกล่าวมา
ช่วยประจ าอยู่ที่ตู้ Keos  เพ่ือคอยให้ค าแนะน ากับผู้มารับบริการ 

มติที่ประชุม  อนุมัติเพ่ือด าเนินการ 
4.๘  เรื่องยา 
 นางสมร   บุญวิสูตร  หัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรม   แจ้งว่า จากการเช็ค stock  ยา ปรากฎว่ายา

สนับสนุนน้ าท่วมของปี 2562 มีเหลือปริมาณมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอุทกภัย จากการตรวจสอบพบว่า
ยาชุดช่วยเหลือดังกล่าว มีจ านวน 6 รายการ คือ 

1. CPM 2 mg 
2. Micoanzonle cream 
3. ORS 
4. Paracetamol 500 mg 
5. พลาสเตอร์ติดแผล 
6. Alcohol 60 ml   
จึงขอความร่วมมือให้องค์กรแพทย์ และรพ.สต ช่วยสั่งยานี้ออกไปใช้ก่อนยาหมดอายุ และจะ 

น าเรื่องนี้เข้ากรรมการ คปสอ. ในการประชุมครั้งต่อไป 
  นางสมร   บุญวิสูตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   แจ้งว่า สืบเนื่องจากภาวะโควิด19 ท าให้
บริษัทยาขาดวัตถุดิบในการผลิตยา ส่งผลให้ยาโรคเรื้อรังขาดคราว  จึงจ าเป็นต้องจ่ายยาโรคเรื้อรัง ครั้งละ 1  เดือน 
ซึ่งอาจจะมีปัญหาในคนไข้จิตเวช ที่ไม่มารับยาตามนัดผิดนัดบ่อย  จึงขอความร่วมมือคลินิคจิตเวชติดตามคนไข้
ดังกล่าวด้วย 

 นางอาภรณ์  สุระก าแหนง หัวหน้างานจิตเวช  แจ้งว่า ปญัหาเรื่องคนไข้จิตเวชไม่มารับยาตามนัด
ให้สรุปรายชื่อส่งมาให้ทางคลินิกจิตเวช  คลินิกจิตเวชจะได้น าไปด าเนินการต่อไป  

 นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน  ยาโรคเรื้อรังให้จ่ายครั้งละ 1 เดือน  และยาตัวไหนที่จ่าย
เกิน 1 เดือน ก็ให้จ่ายครั้งละ 1 เดือน    

มติที่ประชุม  รับทราบเพ่ือด าเนินการ 
4.๙  เรื่องสรุปยอดบริจาค       
 นางสุภารัตน์  เชาวลิต หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ชี้แจงรายละเอียดยอดบริจาคท้ังหมด ทั้งเงิน 

สิ่งของ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอ่ืน ๆ ดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1  การยืนยันความต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อนุมัติไว้ในแผนแล้ว 
 นางมัสลิน  สร้อยละเอียด นักวิชาการพัสดุ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า  หน่วยงานที่ต้องการซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อนุมัติไว้ในแผนแล้ว กรุณาท าบันทึกข้อความเพ่ือยันยันความต้องการซื้อมายังแผนกพัสดุด้วย  



 นายพิพัฒน์   พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน  แจ้งว่า  รายการไหนที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะด าเนินการ
ซื้อต่อหรือยกเลิก  ก็ควรจะแจ้งให้รับทราบในกรรมการบริหาร รายการไหนที่ขออนุมัติซื้อเพ่ิมก็ท าบันทึกข้อความ
แยก  
  นางสาวพิราภรณ์  เสนแก้ว  หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขออนุมัติซื้อ spinal board with head 
immobilizetr   ส าหรับใช้ในรถ Refer  เนื่องจากของเดิมมีอยู่ 3 ชุด ไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน  
  นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน อนุมัติเพ่ิม  
 มติที่ประชุม  อนุมัติซื้อเพ่ิม  
 5.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าเสื่อม   

 นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แจ้งที่ประชุมทราบ  รายการท าสัญญา
จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย , เครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องพิมพ์ความร้อน,กล้อง
ถ่ายรูป 

           สัญญาจ้างศูนย์เวชปฏิบัติบ้านโพธิ์นัดท าสัญญาจ้างภายในอาทิตย์หน้า(วันที่12 -15 พ.ค. 2563) 
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แจ้งที่ประชุมทราบ  เงินงบประมาณ 

จ านวน 5,000 บาท ส าหรับท าโครงการ OSCC มอบหมาย นางอาภรณ์  สุระก าแหง ด าเนินการเขียนโครงการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ เพ่ือด าเนินการ 
5.3 ติดตามเรื่องการซ่อมแซมอาคาร    
 นายมนูศักดิ์   หนุนอนันต์  หัวหน้างานยานพาหนะ  ขอติดตามเรื่องการซ่อมแซมอาคาร ควรรีบ

ด าเนินการเร่งด่วน  
มติที่ประชุม  รับทราบ มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปด าเนินการ    
5.4 เรื่องปรับต าแหน่งพนักงานบริการเป็นพนักงานขับรถ 
  นายมนูศักดิ์   หนุนอนันต์  หัวหน้างานยานพาหนะ  ขอทราบความคืบหน้าเรื่องการปรับต าแหน่ง

พนักงานบริการเป็นพนักงานขับรถ 
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  แจ้งที่ประชุมทราบ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว   
 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 5.5 อุบัติการณ์ของแผนกยานพาหนะ  
  นายมนูศักดิ์  หนุนอนันต์ หัวหน้ายานพาหนะ แจ้งว่า ในเวรรับส่ง EMS พนักงานขับรถได้ไป ส่ง
คนไข้ที่บ้าน แต่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพนั่งไปกับคนไข้ด้วย  
  นางสาวศุภวัลย์  มั่นจิตร  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  แจ้ง ว่าเนื่องจาก กรณีนี้เป็น case เป็นญาติ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ขอความช่วยเหลือให้ไปส่งคนไข้ที่บ้าน เลยไม่มีพยาบาลไปด้ว 
  นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน ในกรณีผู้ปุวยอาการหนัก ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เวร
ว่าจะให้พยาบาลนั่งไปกับรถ EMS  หรือไม่  และการออกรับส่ง EMS จะมีพยาบาลไปด้วยทุกครั้งตามมาตรฐาน  
กรณีขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ที่ขอความช่วยเหลือนั่งไปกับคนไข้เอง  
 มติที่ประชุม   รับทราบ  เพ่ือด าเนินการ 
  

5.6 เรื่องการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ 
 นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     แจ้งว่า ขณะโทรศัพท์ในโรงพยาบาลไม่มี

สัญญาณ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ซึ่งได้แจ้งไปยัง TOT เพ่ือด าเนินซ่อมให้แล้ว 
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     ขอให้ส ารวจว่าเบอร์ใหนไม่ได้ใช้ก็ขอให้

ท าการยกเลิกเบอร์ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาหมายเลข  
 มติทปีระชุม  รับทราบ เพ่ือด าเนินการ 



 

 5.7  เรื่องการส่งรายงานให้แผนกการเงิน  
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายงานให้แผนก
การเงินภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 5.8  ติดตามเรื่องการท ากระจกกั้นห้องพิเศษ 2 กับห้องพิเศษ 3 
  นางรัตนา  สมบูรณ์  หัวหน้างานผู้ปุวยใน ห้องติดตามเรื่องการท ากระจกกั้นห้องพิเศษ 2 พิเศษ 3   
 มติที่ประชุม  มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปด าเนินการ 
 

 5.9  ก าหนดเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลในช่วงโควิด 
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ขอปิดเส้นทางทุกทางในการเข้าออก
โรงพยาบาล และให้เข้าออกทางเดียวคือบริเวณหน้าโรงพยาบาล ทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่   
 มติที่ประชุม  รับทราบเพ่ือด าเนินการ    
 

 5.10  แนวทางการเบิก ARI ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในคลินิกที่เสี่ยง  
  นางสมร   บุญวิสูตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชฯ ขอทราบแนวทางการเบิก ARI  ของเภสัชกรที่ 
ปฏิบัติงานในคลินิกเสี่ยง 
  นายพิพัฒน์   พิพัฒน์รัตนเสรี  ประธาน  แจ้งว่า ถ้าปฏิบัติงานในคลินิกเสี่ยงก็สามารถเบิก
ค่าตอบแทนได้ ตามแนวทางการเบิก ARI    ถ้าปฏิบัติงานกับคนไข้ PUI  ก็เบิกตามแนวทาง PUI 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ    
 
 5.11  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   
  นางสุภารัตน์  เชาวลิต  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แจ้งที่ประชุม  เนื่องจากต าแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุ ของ นางจินตนา  มีเสน  ซึ่งเป็นต าแหน่งพนักงานราชการ และ นางจินตนา  มีเสน ได้ลาออกไปแล้ว
นั้น จึงขออนุมัติจ้างพนักงานพัสดุ ทดแทน 1 ต าแหน่ง จ้างในรูปแบบจ้างเหมาบริการ  
  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๕.๑๒  คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)     
นางสุภารัตน์   เชาวลิต หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ชี้แจง ดังนี้ 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้หน่วยงานในสังกัด  ท าแบบประเมิน  “คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่  10 การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  หน่วยงานต้องมีการก าหนดแนวทางหรือประชุมบุคลากรเพ่ือซักซ้อม และก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติการเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

1. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามแนวทางการด าเนินงาน ITA ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหน่วยงานต้องร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
ท าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปของเงิน 
หรือทรัพย์สิน แต่รวมถึงประโยชน์อ่ืนๆ โดยการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้
จัดท าคู่มือเพ่ือให้ศึกษาและท าความเข้าใจ โดยได้แจ้งเวียนหน่วยงานและน าขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลปากพะยูนไว้



แล้วโดยนางสุภารัตน์  เชาวลิต  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
ความเสี่ยงอันจะมีโอกาสและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน คือ  

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบด้านพัสดุ 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจ เพ่ือหวัง

ความก้าวหน้า 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถราชการ ถึงแม้จะไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตหรือการใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใด แต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งมีการ
ตรวจสอบพบว่าได้จัดรถยนต์ส่วนกลางไว้ให้กับผู้บริหารของหน่วยงานใช้ในราชการเป็นประจ า แยกรถยนต์
ส่วนกลางที่บุคลากรในสังกัดจะใช้ไปในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้
ในกิจการส่วนตัวได้ ดังนั้น การปูองกันความเสี่ยงในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ การก าหนดมาตรการในการขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานให้ครอบคลุม การกระตุ้นเตือน ปลุกจิตส านึกของข้ าราชการ และบุคลากรใน
สังกัดอย่างสม่ าเสมอ จึงจะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์สุจริตขององค์กร รวมถึงเพ่ิมมาตรการให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการใช้รถราชการ
ให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ในส่วนของปัจจัยที่จะท าให้เกิดการทุจริต มีอะไรบ้าง ขอให้ที่ประชุมรวมเสนอ 

 

สรุปข้อเสนอที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อน 
1. การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
2. ขาดการจัดท าระบบควบคุมภายในที่ดีของหน่วยงาน ท าให้บุคลากรสามารถใช้ช่องว่าในการใช้

รถราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว 
3. แนวโน้มในปัจจุบันเสี่ยงที่เป็นเหตุในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไป

ในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ และมีการปฏิบัติราชการโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอาจสรุปได้ว่าเกิดจาก การขาดจิตส านึก 
และความตระหนักทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพราชการของข้าราชการ 

4. การไม่ด ารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีความมุ่งหวังที่จะได้ผลประโยชน์
อันสมควรได้ส าหรับน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 

5. การต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการให้ท าการทุจริตเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้การสนับสนุนตนในด้านต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 

6. ส่วนราชการไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปูองกันมิให้เกิด
ปัญหาการทุจริต 

7. ระบบตรวจสอบเพื่อปูองกันปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ    ท า
ให้ข้าราชการเห็นว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท ามาตรการป้องกันการเกี่ยวประโยชน์ทับซ้อน 
การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

ทางราชการนับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องมีมาตรการ และแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไข 
และขจัดให้หมดสิ้นไป ซึ่งเมื่อค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันจะพบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดที่
จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการก าหนดมาตรการ และแนวทางดังนี้ 

จุดแข็งท่ีเอื้ออ านวยต่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่จะช่วยปูองกันปัญหาการใช้รถราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง 

และระบบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ 



2. มีมาตรการก าหนดโทษข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบที่ก าหนด 

3. ภาคประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง และร้องเรียนปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบมากขึ้น 

จุดอ่อนที่ยังเป็นปัญหาต่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ภาวะค่าครองชีพ และการขาดการยืดถือปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการ

ยังเป็นปัจจัยที่เอื้ออ านวยให้ข้าราชการต้องการท าการทุจริต 
2. การขาดประสิทธิภาพของระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ท าให้ข้าราชการยัง

จ าเป็นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีอ านาจที่ต้องการให้ท าการทุจริตเพ่ือประโยชน์ และความก้าวหน้าใน
ชีวิตราชการ 

3. หน่วยงานในสังกัดยังไม่ได้น าแนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันปัญหาการใช้รถยนต์ราชการแอบแฝงไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 

โอกาสที่สนับสนุนต่อการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
1. ขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่จะด าเนินการ

เพ่ือปูองกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนการขัดกันในการใช้รถราชการ 
2. สังคมส่วนรวมมีความตระหนัก และเห็นความส าคัญที่จะต้องขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบให้หมดสิ้นไปโดยรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
3. การมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินการเพ่ือปูองกันปรามปราบการทุจริตประพฤติมิ

ชอบอย่างชัดเจน เช่น ป.ป.ช. /สตง. เป็นต้น ซึ่งมีการเผยแพร่การด าเนินคดีให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
4. การก าหนดให้หน่วยงานมีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด าเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
5. การรวมตัวกันติดต่อสื่อสารงานราชการโดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. อาจมีผู้มีอ านาจ และมีอิทธิพลในทางการเมือง และการบริหารบางส่วนยังมีความพยายาม
ผลักดันที่จะให้ส่วนราชการกระท าการในลักษณะการทุจริตเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

2. ยังคงมีความเพิงเฉยหรือขาดความตระหนักในความส าคัญของการปูองกันแก้ไขการทุจริตของ
ภาคเอกชน และประชาชนบางส่วน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

    นางสุภารัตน์  เชาวลิต หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป  มอบหมายให้คุณสุจิน  แท่นเกิด ต าแหน่ง            
เจ้าพนักงานเวชสถิติ  ด าเนินการการสรุปผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอในที่ประชุมได้เสนอ ตาม
หลักเกณฑ์ในการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป 

2.  มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติและการให้บริการ เป็นการประเมินถึงระบบก ากับดูแล

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นรูปธรรม โดยต้องก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
มีการประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอ านวยความ
สะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 

 



3. แนวทางการด าเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2563 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity & 

Transparence Assessment : ITA)  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ

เข้าร่วมการประเมิน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมิน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่อย่างเคร่งครัด ให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

แนวทางการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี คือ มุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2564) โดยใช้ ITA เป็นเครื่องมือปฏิรูปและเสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือในการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน มีแนวทางในการพัฒนา 
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

มาตรการ 3 ป. 1 ค. กระทรวงสาธารณสุข  
1. ปลูก/ปลุกจิตส านัก STROGN : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปูองกัน 
3. ปราบปราม 
4. เครือข่าย 

หลักการส าคัญ 3 ประการในการประเมิน ITA ของ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการที่ท าให้การด าเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน     

มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 
2. Measurable การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้ค าตอบ การควบคุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
3. Sustainable มุ่งเน้นการน ากระบวนการที่ว่างไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ทั่วถึง เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

พัฒนากระบวนงานส าหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based : EBIT) 

ITA เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการแผ่นดินของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดเป็น KPI 44 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยใช้หลักการประเมินตนเอง Self-Assessment ข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 26 ข้อค าถาม 5 ดัชนี 
คือ 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 3. ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 



 

ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  จ านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย EB1-EB9 

ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย EB10-EB16 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) จ านวน 1ข้อ ประกอบด้วย EB17 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) จ านวน 7 ข้อ  ประกอบด้วย EB18-EB24 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  จ านวน 2 ข้อ  ประกอบด้วย EB25-EB26 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การให้คะแนน ก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนน ดังนี้ 

 

 

 



ไตรมาสที่ 1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ผ่านการประเมินเฉพาะ EB 1 

ระดับ 3 ผ่านการประเมิน EB 1 และ EB 2 

ระดับ 5 ผ่านการประเมิน ทั้ง 4 EB คือ EB 1 – EB 4 

ไตรมาสที่ 2 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 คะแนน 70 

ระดับ 2  คะแนน 75 

ระดับ 3  คะแนน 80 

ระดับ 4  คะแนน 85 

ระดับ 5  คะแนน 90 

ดัชนีความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ปีท่ีผ่านมา) 
1.) รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห ์ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน โดยจ าแนก

เป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ 

2.) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1) ท าการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ  5  องค์ประกอบ คือ 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. การ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 5. แนวทางแก้ไขในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.) หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในอันที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแสดงหลักฐานที่น าไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ใน
ช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

EB 2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
2) มีกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินการ การก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่



ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ... ประกอบด้วย 1. ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง    
2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง  

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ ตามข้อ 2.1 ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/
รายการที่จะซื้อจ้าง (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ภายใน 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคาถาม และวันที่ที่ได้ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน และต้องมีหนังสือแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบการพิจารณา 

หากหน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ด้วยเหตุสุดวิสัย 
หรือสถานการณ์ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพ่ือให้ผู้
ประเมินผลทราบด้วย 

1.) หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 
2.) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบ

และข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน 
3.) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือ

สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
2.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ตามมาตรา 12 แห่ง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการ
บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ  ประกอบด้วย  1. ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้างแล้ว  2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง       
3. ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซื้อจัดจ้าง  4. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

1) หน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและจัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 4 รายการ ด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง เช่น งบลงทุน ทุกไตรมาสงบดาเนินงาน ทุก 6 เดือน เป็นต้น 

2) ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จะต้องแสดงรายละเอียดครบ
ทั้ง 4 รายการ ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อ
จัดจ้าง และ (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

3) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของ
ระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน 

2.3 การปูองกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่าในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น 

1) อนุโลมให้ใช้หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย
ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อย
ไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 

2) มีวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนองาน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการสั่งการจากผู้บริหาร และ
น าไปปฏิบัติจริง  



3) มีกระบวนการ ควบคุม ก ากับ และสอบทาน โดยมีการสั่งการจากผู้บริหารและปฏิบัติจริงในหน่วยงาน 
2.4 ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และกรอบแนวทางตามข้อ 

2) และแนวทางการด าเนินการตามข้อ 2.1 - 2.3 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) 

จานวน 2 โครงการ วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป และวงเงินสูงสุด 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : 
e-GP)  ข้อ  2  การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงในระบบ ข้อ  2.2  การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ  2.2.1  กรณีราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า 5,000 บาท 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพรบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
(แบบ สขร. 1) ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วงเงินงบประมาณ 
(3) ราคากลาง 
(4) วิธีการซื้อหรือจ้าง 
(5) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
(7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
(8) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

๒. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และกรอบแนวทางดังกล่าว
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักท่ีหน่วยงานเลือก) หลักการในการตอบต้องเป็นโครงการเดียวกัน 

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานอย่างไร 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล 



EB 8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีลักษณะดังนี้ 

1) มีค าสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
2) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
(2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
(3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการ

รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร 

3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าค าสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
หมายเหตุ 

ตัวอย่างค าสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ปรากฏในภาคผนวก) 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 
1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH 
1.6 ยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก ่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เป็นต้น 
1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
1.8 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3) แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ

เจ้าหน้าที ่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1.1  แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา 
1.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
1.3  ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 



1.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการ
เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

1.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 
8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
10) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าค าสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือ

สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ใน
ช่องทางอ่ืน 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การด าเนินงานตามภารกิจ 
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1) มีเนื้อหาแสดงถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ใน
ช่องทางอ่ืน 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีเนื้อหาแสดงถึงรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ที่ผ่านมา)
และการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ที่ผ่านมา) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งต้องมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) มีเนื้อหาแสดงถึงการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการ
เผยแพร่ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 

2)  ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 



1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจให้ทราบท่ัวทั้งองค์กร /หนังสือแจ้งเวียน) 

2) มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ า โดยใช้รูปแบบของค าสั่ง หรือประกาศ โดยท ากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับผู้มีผล
การปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และก าหนดให้มีระบบการรายงานหรือการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้มีเกณฑ์การ
ประเมินต่ า และประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ าทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับ

ต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
2.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินการกับ

เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าต่อผู้บังคับบัญชา 
2.4 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ า (ต่ ากว่าค่าเปูาหมายหรือระดับที่คาดหวัง) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ศึกษาได้
จากประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ:  ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ  ในรอบ
ปีงบประมาณ ต้องมีรายละเอียด คือ มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

1) ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและ
เลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้     ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 (6) ที่ระบุ ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 
(ระบุ (1) ถึง(11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับส่วนราชการที่มีการก าหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า 5 
ระดับ ใหผู้้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป 

2) ด าเนินการตามกฎหมายประเด็นการจ้างงาน ตามข้อ EB 12 ข้อ 2.-ข้อ 5. ที่อยู่ในรอบการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ไปเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
EB 16 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
2) มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  สะดวก และไม่
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

2.3 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน 
2.4 มีกลไกการก ากับติดตาม จ านวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี 
(1) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
(2) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
(3) กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้องมีการ

จัดท ารายงานสรุปผลนาเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่
มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องน าหลักฐานนี้ประกาศเผยแพร่บน
เว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ 

2.5 ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน 
EB 17 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ต้องมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
2) มีกรอบแนวทางในการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย  

2.1 มาตรการปูองกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม ่

2.2 มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ก าหนด 

- ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานท าการจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2.3 มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.4 มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 



2.5 มาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทา
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่
กฎหมายก าหนด 

๓) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง  
๔) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้ 

4.1 น ามาตรการตามกรอบแนวทางในการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่มีการก าหนดกลไก
การก ากับติดตาม ตามที่หน่วยงานก าหนด ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  และมี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

4.2 น ารายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  ต้องมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น 

1.1 กิจกรรมการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียง
ต้านทุจริต (STRONG) 

1.2 No Gift Policy 
1.3 ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมน าไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็น

หน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมการศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

1.4 ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct 
1.5 ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
1.6 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไร และตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
1.7 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ

ประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
1.8 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทา
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ และ/หรือ
มาตรการอ่ืนๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20 

1.9 นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) มีลักษณะเป็นภาพ ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
3) การรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการด าเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 



4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภาพ และรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่
แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  หรือไม่ ซึ่งต้องมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) มีการก าหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
2) วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
3) มีการก าหนดระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
4) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ

โปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว จะต้องมีกิจกรรม
การด าเนินการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องด้วย 

5) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส 
6) ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ากิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพ่ือการบริหารงาน

ที่โปร่งใส และรายงานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การด าเนินการเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้

หน่วยงานสามารถปูองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพ่ือ
ปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัด
ประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได 
 
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรายงาน 
2) มีเนื้อหาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ในหน่วยงานที่ชัดเจน โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้วิธีการประชุมวิเคราะห์
ความเสี่ยง 

3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
2) มีกรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความ

เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อEB 20 



3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผล 
4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ากรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงานให้สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงาน และรายงานการก ากับติดตามไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายงานการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน กรณีสานักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะต้องน าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่
ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย 

3) มีลักษณะเป็นภาพ ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ากิจกรรมการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ

แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
EB 23 หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผ่นที่เกี่ยวข้อง  ต้องแสดงรายละเอียด
ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการด าเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ในหน่วยงาน อย่างน้อย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
2.1 โครงการ/กิจกรรม 
2.2 งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ/กิจกรรม 
2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
2.5 ระยะเวลาด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม 
2.6 แผนปฏิบัติการการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 

ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าแผนปฏิบัติการการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

EB 24 หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่
เกี่ยวข้อง ต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรายงาน 
2) มีเนื้อหาที่แสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการปูองกัน ปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 2 
และไตรมาสที่ 4 



3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องรับทราบผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาสคือ 
ไตรมาสที ่2 และไตรมาสที่ 4 และสั่งการอนุมัติให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
EB 25 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบอ านาจ  

2) มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 วิธีการตรวจสอบ 
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
2.3 มีการก าหนดกลไกอย่างต่อเนื่อง 

3) ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับทราบผลการก ากับติดตามตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสั่งการอนุมัติให้ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการด้วยการแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ใช ้ต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ 

1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ดังนี้ 
1.1 ประเภทงานบริการ 
1.2 ขั้นตอน 
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ 

2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอ านวยความ
สะดวก หรือการให้บริการประชาชน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

ปิดประชุม เวลา  15.25 น. 
 
 

ลงชื่อ                                                                                                                                      
            (นางสุจิน   แท่นเกิด)                                                 (นายพิพัฒน์   พิพัฒน์รัตนเสรี) 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                      ประธานที่ประชุม 

 

 

 


