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 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใช้เป็นมาตรฐาน 
ในการจัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในตัวชี้วัดที่ 54  
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข)  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการตอบ
แบบสำรวจหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และยังประโยชน์ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง   
และทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนี้  เริ่มดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ช. มีการขยายขอบเขต
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จากความสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา 
ทำให้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไก 
และเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ ในระดับประเทศ 
ถูกกำหนดให้เป็น (1) กลไกการขับเคลื่อนและถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนงานบูรณาการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ (2) ตัวชี้วัดในแนวทางที่ 2 “การป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (4) เป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามแผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) และ (5) เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปรามบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ส่วนระดับสากล ถูกกำหนดให้ เป็น (1) เครื่องมือในการยกดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย และ (2) เครื่องมือในการวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย 
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าประสงค์ที่ 16.5 เรื่อง “การลดการทุจริต
ในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ” เป้าประสงค์ที่  16.6 เรื่อง “พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล  
มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ” และเป้าประสงค์ที่16.10 เรื่อง “สร้างหลักประกันว่า
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ
และความตกลงระหว่างประเทศ” 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด โดยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 หน่วยประเมินจะรวม
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปของจังหวัดนั้นๆ เข้าด้วยกัน ขยายผลตามหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 
(1) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่ง  
และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (2) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการ 
ที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพ่ือนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (3) 
Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้ง 
ใช้ศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบหลักการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity 

for Improvement  :  OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีธรรมาภิบาล และสำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาให้รางวัลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 (วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

 การขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามลำดับดังนี้ 
 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) กำหนดกรอบ 
การประเมินโดยหน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency 
Assessment เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายใต้ตัวชี้วัดที่ 21 มีจำนวนทั้งสิ้น 85 
หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับกรม 9 หน่วยงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 
หน่วยงาน และในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ และอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ ตามแนวทางที่ผู้ตรวจประเมินภายนอกกำหนด 
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   2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA ) และยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง - 
สาธารณสุข (Performance Agreement : PA) หัวข้อที่ 5 การบริหารจัดการ/HR/Finance/พัสดุ/โปร่งใส ตัวชี้วัด
ที่ 27 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) และกระทรวงสาธารณสุข ยังมอบหมายงานผู้บริหาร (Chief Integrated Program Officer 
: CIPO) รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละแผนงาน โครงการ และกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ  
การประเมินผล รวมทั้ง Action Plan ที่ชัดเจน จำนวน 67 แผนงาน/โครงการ ซึ่งมี CIPO 6 คือคณะทำงาน
ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และยังได้กำหนด
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต 
ให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
   3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกัน
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมิน ITA) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข (ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ 
มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” ประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ด้านที่เกี่ยวข้องคือ ด้านระบบบริหารจัดการ
เป็นเลิศ (Governance Excellence) บรรจุอยู่ในแผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงการที่ 40 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส บรรจุอยู่ในประเด็น 
การตรวจราชการคณะที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) เฉพาะแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA 
จำนวน 396 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (รวมโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล
ทั่วไป) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำร่อง และโรงพยาบาลชุมชนนำร่อง 
 4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกัน 
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมาย 
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ของกระทรวงสาธารณสุข (ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” แผนแม่บท 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่  60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA (ร้อยละ 90) มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self-
Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็นกลไก 
การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพ่ือนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA จำนวน 1,848 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่ วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
และโรงพยาบาลชุมชน โดยข้อเท็จจริงแล้วหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน ITA ในปีนี้ มีจำนวน 1,850 
หน่วยงาน หากแต่โรงพยาบาลภูกามยาวและโรงพยาบาลภูซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด
จะต้องเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานเข้ารับการประเมินโดยไม่มีข้อยกเว้น 
 5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกัน 
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมาย 
ของกระทรวงสาธารณสุข (ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” แผนแม่บท 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่  44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ยังคงมุ่งเน้นหลักการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  
ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  เพ่ือนำผลการประเมินมาพัฒนา 
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA จำนวน 1,850 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
และโรงพยาบาลชุมชน  
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 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้ตรวจประเมิน 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับ
จังหวัด และระดับเขตสุขภาพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐานตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์  (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ได้นำข้อมูลผลการประเมินตนเองดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงความสำคัญกับการ “รักษา” 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่อง 
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค.  
(ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น 
การป้องกันการทุจริตให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ด้านการป้องปราม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุ ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่าง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ ให้ถือเป็นความผิดวินัย 
หรือความผิดทางอาญา โดยทุกหน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 หัวหน้าส่วนราชการ 
อาจได้รับพิจารณาย้ายออกจากตำแหน่ง และต้องเร่งรัด กำกับติดตามให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ด้วยเหตุดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดไว้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี   
(ด้านสาธารณสุข) แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งอยู่ในประเด็นการตรวจราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ บรรจุในแผนงานที่  11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีค่าเป้าหมายร้อยละ 90 สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ยังคงมุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จาก
เอกสาร/หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ ตามแบบสำรวจหลั กฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Base Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ใช้ เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  
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โดยหน่วยงานสามารถนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริหารราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานเป้าหมาย 
ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี
จำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน 
  นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์  (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐาน 
ตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3223/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยมุ่งหวังให้ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับ 
เขตสุขภาพ ได้ประเมินสถานะของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานเป้าหมายในเขตสุขภาพ นำข้อมูลจากการประเมินสถานะมาพัฒนา 
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้กับทุกหน่วยงานเป้าหมายในเขตสุขภาพ เพ่ือให้กระบวนการประเมิน 
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างเป็นรูปธรรม และคำนึงถึงความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี
ให้ต่อเนื่องเช่นกัน เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการอย่างมีธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง 
และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป้าหมาย
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  1.2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของหน่วยงาน
เป้าหมายสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.2.3 เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการนำมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ มาบังคับใช้และปฏิบัติทั่วถึง ครอบคลุมทั้งองค์กร 
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1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จำนวนทั้งสิ้น 1,850 
หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   จำนวน    76 หน่วยงาน 
  2. โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป   จำนวน    116 หน่วยงาน 
  3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จำนวน    878 หน่วยงาน 
  4. โรงพยาบาลชุมชน  จำนวน    780 หน่วยงาน 
 
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน 
  ขอบเขตการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นดังนี้ 
  1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ดำเนินการประเมินหน่วยงานเป้าหมายจำนวน 1,850 หน่วยงาน โดยใช้แบบสำรวจหลักฐาน 
เชิ งประจั กษ์  (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์จากแบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1.4.2 ขอบเขตด้านการประเมิน 
   1) หน่วยงานเป้าหมายจำนวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองโดยการตอบคำถามต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานเป้าหมายดำเนินการจริงและมีหลักฐาน
ประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสตามแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
   2) จัดเก็บข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน ที่ เป็นไปตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ในระบบ MITAS (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment System)  
   3) ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด  
และระดับเขตสุขภาพ ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐานตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในระบบ MITAS (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment System) ทุกไตรมาส ตามปฏิทินกำหนด 
 
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1.5.1 แบบสำรวจหลั กฐาน เชิ งประจั กษ์  (Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  1.5.2 ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) บนเว็บไซต์  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.6.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่เข้ารับ
การประเมิน รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนัก และให้
ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
  1.6.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่เข้ารับ
การประเมิน ได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนา 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  1.6.3 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ได้นำมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย  ระดับปฏิบัติการ มาบังคับใช้ 
และปฏิบัติทั่วถึงครอบคลุมทั้งองค์กร 
  1.6.4 ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม 
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บทที่ 2 
 

ดัชน ีตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
 

2.1 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
การประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส 
รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน 
การปฏิบัติงานที ่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
และในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะ
ที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มี่คุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมี 
และยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์กรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที ่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำกรอบการประเมิน 
มาปรับใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
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 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดำเนินงาน 
ที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดำเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงานจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี ่ยวกับ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้  
  ดัชนีความโปร่งใส ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม
และทัศนคติของผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ อย่างเต็มใจ 
กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลัก 
การกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
แก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
  ดัชนีความพร้อมรับผิด ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื ้นฐาน 
ของข้อเท็จจริงในเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารของหน่วยงาน และบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) เป็นดัชนี 
ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้อื ่น การเรี่ยไร การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืน   
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู ้บริหารของหน่วยงาน  
และบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นดัชนีที ่ประเมิน
เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง  สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรม
เหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม
การทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตได้  รวมไปถึง 
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กระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์  
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส ่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที ่มีการกำหนดแผนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต 
จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน  
  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์   
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นดัชนีที ่ประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องกำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงาน  
ตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนา
กระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้อง 
ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้อง 
พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
  ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์   
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
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2.2 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 
 
ตัวช้ีวัดที ่54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ITA (ร้อยละ 90) 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน  

ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน 
ในหน่วยงาน 

ดัชนีความโปร่งใส EBIT 

MOPH 
ITA  

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

 

เครื่องมือ 
 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

EBIT 

เจตจำนงสุจริต 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

การมีส่วนร่วม 
 

การเปิดเผยข้อมูล 

การดำเนินงานตามภารกิจ 
 

การปฏิบัติงานตามหน้าที ่
 

การรับสินบน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแผนส่งเสริม

คุณธรรม 

มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและ 

การให้บริการ 

EBIT 

EBIT 

EBIT 
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2.3 ส ัดส ่วนข ้อคำถามตามแบบสำรวจหล ักฐานเช ิ งประจ ักษ์  Evidence–Based Integrity and 
 Transparency Assessment (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ดัชนี EBIT จำนวน (ข้อ) 
ความโปร่งใส  
(Transparency Index) 

EB 1-EB 9 9 

ความพรอมรับผิด  
(Accountability Index) 

EB 10-EB 16 7 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(Corruption Free Index) 

EB 17 1 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
(Integrity Culture Index) 

EB 18-EB 24 7 

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
(Work Integrity Index) 

EB 25-EB 26 2 

รวม 26 
 
2.4 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

  2.4.1 การให้คะแนน 
    การให้คะแนนตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 เป ็นการให้คะแนนตามคำตอบ 
ของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ที่หน่วยงานเป้าหมายส่งมาพร้อมกับแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment System) ทุกไตรมาส ตามทีป่ฏิทินกำหนด มีข้อกำหนดดังตาราง 
 

ข้อกำหนด คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบมีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด 

 
0 

เอกสาร/หลักฐานประกอบมีครบถ้วน และถูกต้องตามข้อกำหนด หรือ 
มีมากกว่าข้อกำหนด แต่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สร้างนวัตกรรม 
การปฏิบัติงาน 

 

100 
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  2.4.2 เกณฑ์การแปลผล 
   ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คะแนน (คะแนน) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ระดับ 5 80-100  สูงมาก 

ระดับ 4 60-79.99  สูง 

ระดับ 3 40-59.99  ปานกลาง 

ระดับ 2 20-39.99  ต่ำ 

ระดับ 1 0-19.99  ต่ำมาก 
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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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วิธีการตอบแบบสำรวจ 
 

1. หน่วยงานกรอกชื่อหน่วยงานในระบบ MITAS ดังนี้ 
 
 หน่วยงานกรอกรายชื่อของหน่วยงาน ลงในช่องว่าง 
 ชื่อหนวยงาน 
 
 
2. หน่วยงานกรอกภารกิจหลักของหน่วยงานในระบบ MITAS โดยหน่วยงานเลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก 
จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 
 
 ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ 
 
 
 
 
 
 
  ภารกิจหลัก หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงาน 
มีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงาน 
ให้ความสำคัญมากที่สุดประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับ
ภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถามส่วนข้อคำถาม 
ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ 
 
 
  เงื่อนไข เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพ่ือใช้ตอบข้อ EB 5–EB 7 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบ 
ข้อ EB 5–EB 7 ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน 
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คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจในระบบ MITAS  
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 
 
1. ตอบแบบสำรวจแต่ละข้อคำถาม (EB1-EB26) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ รวมถึง
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในระบบ MITAS  
2. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ขอให้
หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี ) ในระบบ MITAS (เพ่ือให้  
ผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร/
หลักฐานต่อไป 
3. ทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ (กรณีที่สามารถดำเนินการได้) ก่อนที่จะทำการ SCAN 
เอกสาร ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
ของข้อคำถาม รวมถึงให้คะแนนไดอ้ย่างแม่นตรงมากท่ีสุด 
4. ศึกษาจากคู่มือการใช้งานระบบ MITAS  
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ข้อคำถามและคำแนะนำการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment 

(EBIT) 

 

 
 

 
 

  
 

  ดัชนีความโปร่งใส 

 
 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  รวมถึงข้อมูล 
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดำเนินงาน
ด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด 
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และการมี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 
ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ 
 
 
ตัวชี้วัดที ่1 : การจัดซื้อจัดจ้าง 

คำอธิบาย 

   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต  
   การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ  
ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้  ณ สถานที่ทำการของ 



19 
 

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 63  

 

ส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ 
จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน  และตามประกาศฯ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง  
และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยหน่วยงาน
จะต้องกำหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือไม่  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตามนัยในมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561  
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา  
ในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถ 
ในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการ 
ใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้ง
จะต้องมีการจัดทำข้อเสนอเพ่ือนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย  ทั้งนี้   
เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
   นอกจากนี้  สิ่ งสำคัญยิ่ งหน่ วยงานจำเป็นต้องกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ในการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) และตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด   
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
   การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ EB1-EB4 หมายถึง หน่วยงานต้องดำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต ้EB1-EB4 บนเว็บไซตข์องหน่วยงานเท่านั้น 
   ข้อกำหนดงบประมาณที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการในทุกหมวดเงินงบประมาณประกอบด้วย
   1. งบดำเนินงาน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    - เงินนอกงบประมาณ (เงนิบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2. งบลงทุน 
    - งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    - งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    - งบรายงายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    - เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
หมายเหตุ  สำหรับงบค่าเสื่อม/งบกองทุนตำบลท่ีเป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี) ไม่ต้องนำมาสำแดง 
   เป็นเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  
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EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 1 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานในรูปแบบรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีที่ผ่านมา (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
และมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน 
โดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็น
สัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้  และใช้จ่ายจริง 
ในแต่ละรายการ  
  1.1 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนก 
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  1.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 2) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1)  
ทำการวิเคราะห์ เป็นรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
  2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
  2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  2.1.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3) หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในอันที่จะนำไปสู่  
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแสดงหลักฐานที่นำไปปรับปรุงให้เห็น 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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หลักฐานประกอบ 
 
 1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานดังกล่าว 
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   2) รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีลักษณะ 
เป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen 
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
 
 
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 2 
   หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) มีลักษณะเป็นคำสั่ ง/ข้อสั่ งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ  
    (อาจมีการทบทวนคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือใช้
คำสั่ง/ข้อส่ังการอย่างเป็นทางการเดิมของปีที่ผ่านมา) 
 2) มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย 
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ 
ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญั ติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
นั้น ...” ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
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     เงื่อนไขหลักฐานข้อนี้ หน่วยงานจะต้อง 
     2.1.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ได้แก่ 
      งบดำเนินงาน 
      - งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      - เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      งบลงทุน 
      - งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      - งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      - งบรายงายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      - เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ ตามข้อ 2.1 
ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และ  
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการอธิบายข้อคำถาม และวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน และต้องมีหนังสือแจ้งการจัดสรร
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบการพิจารณา  
     หากหน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่า
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  ให้หน่วยงาน 
ระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้นเพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ทราบด้วย 
     2.1.2 หน่วยงานจะต้องแนบคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 
มาประกอบการพิจารณาด้วย 
     2.1.3 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบ 
ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน 
     2.1.4 ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน 
    2.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บ
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการ 
ที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และ (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
     2.2.1 หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 4 รายการ ดำเนินการรายงานผลตาม 
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง เช่น งบลงทุน ทุกไตรมาส 
งบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน เป็นต้น 
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     2.2.2 ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  จะต้อง
แสดงรายละเอียดครบทั้ง 4 รายการ ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงิน 
ที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และ (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
     2.2.3 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบ 
ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน 
    2.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่บัญญัติว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาในงานนั้น 
     2.3.1 อนุโลมให้ใช้หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน 
เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจ
รับพัสด ุจำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 
     2.3.2 มีวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
มีการสั่งการจากผู้บริหาร และนำไปปฏิบัติจริง  
     2.3.3 มีกระบวนการ ควบคุม กำกับ และสอบทาน โดยมีการสั่งการจากผู้บริหารและปฏิบัติ
จริงในหน่วยงาน  
     2.3.4 ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 
และกรอบแนวทางตามข้อ 2) และแนวทางการดำเนินการตามข้อ 2.1-2.3 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
   2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ 
   3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่ 
ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2) (ในข้อ 2.1-2.3) ดังนี้ 
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    3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ ทีไ่ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคำถาม วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 
     - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
     - หนังสือจัดสรรงบประมาณ  
     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     - คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  
     - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print 
Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     - หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
    3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามรอบระยะเวลา 
ที่กำหนดในกรอบแนวทาง 
     - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
     - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print 
Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     - หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
    3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
     - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง /ระเบียบ/ 
ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
และผู้ตรวจรับพัสด ุจำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) 
     - หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     - หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print 
Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
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     - หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
     - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการนำผลการบังคับใช้
ตามแนวทางฯ  
 
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 3 
   หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
(ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ที่ระบุว่า  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น) จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ  
  - วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 

  - วงเงินสูงสุด 
 2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์   
(e-Government Procurement : e-GP)  
  ข้อ 2 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงในระบบ  
   ข้อ 2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
    ข้อ 2.2.1 กรณีราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท 
 

เงื่อนไข :  
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเท่านั้น 
 
หลักฐานประกอบ 
 

 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ  
 1) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ 

 2) วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ 

 3)  หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
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EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 4 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดง
รายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
ในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1.1 ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
   1.2 วงเงินงบประมาณ 
   1.3 ราคากลาง 
   1.4 วิธีการซื้อหรือจ้าง 
   1.5 ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
   1.6 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
   1.7 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
   1.8 เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
หมายเหตุ  
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด 
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐ 
ต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) ที่ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด  
   ราคากลาง เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคา
กลางรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่  
3 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0505.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
 2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และกรอบ
แนวทางดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน 
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หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  
 3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen 
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
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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 
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ตัวชี้วัดท่ี 3 : การเปิดเผยข้อมูล 

คำอธิบาย 
  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ เป็นไปตาม 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
    หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
    หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก  
  2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายใต้
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
ไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ... (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น 
ตามที่คณะกรรมการกำหนด”  
 3) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ  
และดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตามประกาศดังกล่าวมีความสำคัญ จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมและเสริมสร้าง 
ความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง และสอดคล้อง 
กับบริบทตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้กำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน ได้แก่  
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 กำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 
 4) ประเทศไทยสมัครเข้ าเป็นสมาชิกความร่วมมือเพ่ือการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ  (Open 
Government Partnership : OGP) ซึ่งมีกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพในการเสนอตัวเข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือ OGP โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนและจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลภาครัฐ ครอบคลุมเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐทั้งข้อมูลเชิงรุกและข้อมูลเชิงรับ และกลไกการเสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูล (Access  to Information) 
และการเปิดกว้างในการเข้าถึงข้อมูลความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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 5) เป็ นเครื่องมื อในการวัดความสำเร็จตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในเป้าประสงค์ที่16.6 เรื่อง “พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิด 
รับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ” เป้าประสงค์ที่16.10 เรื่อง “สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่าง
ประเทศ” 
 
 
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 8 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ
กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
 1) มีคำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
  - สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการนั้น ได้จากกลไก 
การกำกับติดตาม ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยท่ีอาจใช้คำสั่ง/ข้อสั่งการเดิม หรือทบทวนใหม่ 

 2) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยจะต้อง 
มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

  2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

  2.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล อย่างต่อเนื่อง  
ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร 

 3) ผู้บั งคับบัญชา จะต้องสั่ งการหรืออนุญาตให้นำคำสั่ งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน  
   2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  



34 
 

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 63  

 

   3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา
ในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3) 
   4) รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen 
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
 
หมายเหตุ 
   ตัวอย่างคำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ปรากฏในภาคผนวก) 
 
 
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 9 
 หน่วยงานจะต้องวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงถึง
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
   1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 
   1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
   1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
   1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
   1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
   1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
   1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
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 3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
 4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
 5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่และหลักเกณฑ์ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน การปฏิบัติ งานหรือการให้บริการ  
และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
   7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 
   7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
   7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ในกรอบแนวทาง 
   7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 
 8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
 9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 และผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
 1) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ  MITAS ที่ แสดงการเปิดเผย 
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1) ถึงข้อ 9) 
 2) หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ยกเว้นภาพตามข้อ 1.10  
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  ดัชนีความพร้อมรับผดิ 

 
 

 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะ 
ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วน
ได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ 

คำอธิบาย 
 หน่วยงานต้องแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง
ชอบธรรมและเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึง 
ความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์
สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อน หน่วยงาน 
จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
 หน่วยงานจะต้องเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา 
และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงาน 
ได้ดำเนินการภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่  
ตลอดจนประเมินกลไกการการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
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EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 10 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีเนื้อหาแสดงถึงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น 
 2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 
หลักฐานประกอบ 
 
 1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
   3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)  
 
 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
(ที่ผ่านมา) 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 11 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) ต้องมีรายละเอียด 
 1) มีเนื้อหาแสดงถึงรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทาง
ในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
 2) ผู้บั งคับบัญชา จะต้องสั่ งการหรืออนุญาตให้นำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ งาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  หรือที่สื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน 
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หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) 
   2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) 
   3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)  
 
 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 12 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด 
 1) มีเนื้อหาแสดงถึงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ของหน่วยงาน และการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
 2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน 
 
หลักฐานประกอบ 
 
 1) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
 2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
   3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)  
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ตัวชี้วัดท่ี 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

คำอธิบาย 
 หน่วยงานต้องแสดงถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน 
 
 
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 13 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งต้องมีรายละเอียด  
 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ประชุม
ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร /หนังสือแจ้งเวียน) หน่วยงานอาจมีการทบทวนคำสั่ง  
หรือประกาศอย่างเป็นทางการ หรือใช้คำสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2) มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง หรือประกาศ โดยทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์  และกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มี เกณฑ์การประเมินต่ำ  และประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า  
ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ำ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
   2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
   2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
   2.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา 
   2.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
หมายเหตุ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ มีผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานต่ำ (ต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ศึกษาได้จากประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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 หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังรายใด  
ไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังคงมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวัง ให้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ กรณี 
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้าง เนื่องจากมีคะแนน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับท่ีกำหนด แล้วแต่ประเภทของเจ้าหน้าที ่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. ข้าราชการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 
(5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1012/ว 10 ลงวันที่   
24 มีนาคม 2552 
 2. ลูกจ้างประจำ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 3. พนักงานราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื ่อง  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2554 
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 
 4. ลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที ่24 มีนาคม 2558 
 5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
 ทั ้งนี ้ หล ักเกณฑ์และแนวทางการปฏ ิบ ัต ิสำหรับผู ้ม ีผลส ัมฤทธิ ์การปฏ ิบ ัต ิงานต ่ำกว่า  
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ไม่ใช้บังคับ 
แก่เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
 2. ข้าราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่จะทำการประเมิน ไม่ครบ 6 เดือน 
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หลักฐานประกอบ 
 
 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
   3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์  
การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4 
   4) หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 
   5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
   6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 
 
 
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย 
ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 14 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น 
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งต้องมีรายละเอียด คือ มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการ 
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
 1) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติ 
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 (6) ที่ระบุ  
“ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  สำหรับส่วนราชการ 
ที่มีการกำหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ 
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป” 
 2) ดำเนินการตามกฎหมายประเด็นการจ้างงาน ตามข้อ EB 13 ข้อ 2.-ข้อ 5. 
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หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ  และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน 
   2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ  
ในรอบปีงบประมาณ (ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ฯ รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน  
และรอบท่ี 2 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ)  
   3) ภาพถ่ายประกอบ 
   4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 
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ตัวชี้วัดท่ี 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

คำอธิบาย 
 เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่น ในการบริหารงาน 
ให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 15 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานเพ่ือแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน  หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน ต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน 
อย่างมีธรรมาภิบาล 
 2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
   2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
   3) ภาพถ่ายประกอบ 
   4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน  Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   5)  หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 63  

 

ตัวชี้วัดท่ี 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน 

คำอธิบาย 

 หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจะต้องมี
กระบวนการจัดการ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงาน 
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่สำคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ รับบริการรายใดรายหนึ่ ง ดั งนั้ น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของหน่ วยงานจึงถือว่า 
เป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความไม่เป็นธรรม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง 
รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
ดำเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายใน
ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการดำเนินการ
ต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และได้ส่งต่อ 
มายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดำเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของปีงบประมาณที่ผ่านมา  
แต่ยังมีการดำเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน หมายถึง สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชา ภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน  
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 กรณีในปีงบประมาณ หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง 
 หน่วยงาน ต้องจัดทำรายงานสรุปผลว่าหน่วยไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ หรือมีเพียงกรณีใด
กรณีหนึ่ง และเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใส
และมีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ของหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 16 
 หน่วยงานต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีลักษณะเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับ 
มอบอำนาจ 
 2) มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยง่าย  สะดวก 
และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
  2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน  
  4. มีกลไกการกำกับติดตาม จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยม ี
   4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่ วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 
   4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง
มีการจัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องนำหลักฐานนี้
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ 
   5. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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หลักฐานประกอบ 
 
 1) คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ 
   2) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/
Application หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 
   3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
   4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart 
ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน 
   5) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 
   6) ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบ
การตอบสนอง 
   7) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
   8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   9) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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ดัชนีความปลอดจากการทจุริต 

    ในการปฏิบัติงาน 

 
 
  เป็ นดัชนีที่ ประเมินเกี่ ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้ าที่  เช่น การเรียกรับสินบน  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ อ่ืน การเรี่ยไร การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน 

คำอธิบาย 
 หน่วยงานจะต้องทราบสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น  อันจะนำไปสู่การกำหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 สินบน (Bride) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ให้แก่
บุคคล เพ่ือจูงใจให้บุคคลผู้นั้นให้กระทำการ หรือประวิงเวลาการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่  
 - ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ  
 - ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หมายความรวมถึง  
  1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
  2) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
  3) การเข้าค้ำประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
  4) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
  5) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด 
  6) การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามท่ีปรากฏในท้องตลาด 
  7) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือคิดค่าเช่า 
หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  8) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติ  
ทางการค้า 
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  9) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า ที่ให้แก่บุคคลอ่ืน 
โดยปกติทางการค้า 
  10) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าที่คดิแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  11) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย 
น้อยกว่าที่คิด แก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  12) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย 
หรือบัญชีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า  
  13) การให้รางวัล 
  14) การชำระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
  15) การอ่ืนใดซึ่งเป็นการกระทำ ที่ทำให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือ 
ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด 
(ที่มา : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....) 
 
 
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 17 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกัน 
การรับสินบนซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร 
ที่ได้รับมอบอำนาจ 
 2) มีกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย  
   2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่  
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
   2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ทีก่ำหนดว่า  
    - ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น 
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
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   2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
   2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ
ตามที่กฎหมายกำหนด 
   2.6 มาตรการการรับของแถม 
   2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
 3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง
 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้ 
   4.1 นำมาตรการตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่มีการกำหนด
กลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
   4.2 นำรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
 2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน
กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม 
 3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
 4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบตามท่ีหน่วยงานกำหนด  
 5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน  
   6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 

 
 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง  สั่งสอน  
หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องวางน้ำหนักไปที่การแก้ไข
ปัญหาความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ” 
หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary 
Thinking ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อนในการปรับฐาน
ความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต  
ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติประจำ เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น 
การปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ  
ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลทำให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงาน 
ที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการกำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ 
การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน 
เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต
ได้เช่นกัน 
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ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

คำอธิบาย 
 หน่วยงานจะต้องส่งเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทน 
ต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ด้วยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ ต้องเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตได้  รวมไปถึง
กระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 นอกจากนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ถือเป็นกลไกที่สำคัญ
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ในการดำเนินงาน และการพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส 
  การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หมายถึง กลุ่มของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานทีม่ีการจัดตั้งแบบเป็นทางการ โดยมีลักษณะของกลุ่ม ดังนี้  
   (1) มีสมาชิกของกลุ่ม และกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว  
ให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ และต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
เป็นต้น 
  (2) มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งกลุ่มที่ชัดเจน  ทั้ งนี้  เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงาน 
มีการบริหารงานที่โปร่งใส 
  (3) มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มที่ชัดเจน 
  (4) มีกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มที่มีความต่อเนื่อง 
   กิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งข้ึน หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ 
หรือส่งเสริม หรือปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 18 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น 

   1.1 กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม 
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG  
    S (Sufficiency) ความพอเพียง  
    T (Transparency) ความโปร่งใส  
    R (Realise) ความตื่นรู้  
    O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า  

    N (Knowledge) ความรู้  
    G (Generosity) ความเอ้ืออาทร  
  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  โดยมีความสำคัญคือ การมี เหตุผล  
ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทำโมเดล ความหมาย 
ของ STRONG ในแต่ละความหมาย 
  S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ 
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ  
  T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย  
  R - Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง  
จะสอดคล้องกับ  
  O - Onward มุ่ งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้ อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
คือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น  
  N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  
  G - Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุ 
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรในนิยามนั้น  
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน  
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  ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ  
  ☺ มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต 
ความอยุติธรรม มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ☺ มือขวาที่กำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: sufficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้  
  ☺ กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: realise) ต่อปัญหาการทุจริต 
มุ่งม่ันไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ  แสวงหา
พัฒนาความรู้  (N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์  และมีความเอ้ืออาทร (G: generosity) ต่อกัน 
บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 
4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์  (Human 
Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์  การเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และค่านิยมที่ดี  
คือ สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
  และมีพันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”  
และให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนชมรม STRONG ร่วมกันอย่างบูรณาการ 
   1.2 No Gift Policy 
   1.3 ชมรมจริยธรรม กลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรม 4 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559-2564)  
และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในองค์กร สะท้อนคุณธรรมเชิงประจักษ์ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ  
   1.4 มุ่งเน้นการนำพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2560 
มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การประชุม การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ 
แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   1.5 มุ่งเน้นการนำคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ (Relative Moral) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับ 
ของส่วนรวม โดยการกระทำเพ่ือตนเองหรือส่วนรวมในระดับที่เล็กกว่า ต้องไม่ทำให้ส่วนรวมในระดับที่ใหญ่กว่า
เสียหาย แบ่งส่วนรวมออกเป็น 5 ระดับ เรียกโดยย่อว่า SRUTE Model ได้แก่ ตนเอง (Self) ญาติหรือพวกพ้อง 
(Relative) หน่วยงานหรือองค์กร (Unit) อาณาเขตหรือประเทศ (Territory) และมนุษยชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
(Earth) และแบ่งการกระทำออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดี ปกติ และชั่ว โดยพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ 
ประกอบกับผลที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมในแต่ละระดับ โดยมีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ 
ส่วนรวม”  
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   1.6 ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
   1.7 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
   1.8 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
   1.9 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหา
พัสดุ และ/หรือมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20 
   1.10  นโยบายการลงพ้ืนที่ และการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2) มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม ทีร่ะบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 3) การรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่  
ทีจ่ัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภาพถ่ายกิจกรรม และรายงานตามโครงการ/
กิจกรรม ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
 1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
 2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

 3) มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ 
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม 
วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว 
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
หรือไม่ 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 19 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
และกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
   2) วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
   3) มีการกำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
   4) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 
ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว 
จะต้องมีกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องด้วย  
   5) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใส 
   6) ผู้บั งคับบัญชา จะต้องสั่ งการหรืออนุมัติ ให้นำกิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่  
เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส และรายงานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน 
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส 
   2) การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงาน
ที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
   3) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 
ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
   4) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใส 
 5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

คำอธิบาย 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำ 
ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัด 
อยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ 
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพ่ิมอีก 
2 รูปแบบ (รูปแบบที ่8 และรูปแบบที่ 9) รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่ 
  1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
  2. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
  3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์
จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
  4. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
  5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
  8) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
  9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  

 ดังนั้น การดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง 
ที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และจะต้องมีการสร้างระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
ในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน  
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถ
แยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 20 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นรายงาน 
 2) มีเนื้อหาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในหน่วยงานที่ชัดเจน โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้วิธีการ
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์  
ทับซ้อนในหน่วยงาน  
   2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ  
   3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
   4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
   5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 21 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2) มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 
 3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผล 
 4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงาน และรายงานการกำกับติดตามไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
   2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 
   3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
   4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

   5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen  
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ 
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 22 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) รายงานการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย 
 3) มีลักษณะเป็นภาพ ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 4) ผู้บั งคับบัญชา จะต้องสั่ งการหรืออนุมัติ ให้นำกิจกรรมการประชุม หรืออบรม/สัมมนา  
หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปเผยแพร่  
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

หลักฐานประกอบ 

 
 1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด
กระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซ่ึงต้องเป็นเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 
 3) ภาพถ่ายประกอบ  
 4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา  
หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม 

คำอธิบาย 

 หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง  
บนพ้ืนฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข บริบทของหน่วยงาน และบริบทของสังคมไทย
รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบ ในส่วนของการพัฒนาคนนั้น 
เริ่มพ้ืนฐานจากจิตใจ จิตสำนึกเป็นสำคัญ ทำให้สังคมกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้าน 
การทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐ และในส่วนของการพัฒนาระบบ มุ่งเน้น 
การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่ เหมาะสมกับบริบท  สภาพปัญหา  
และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงานโดย 
 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน  
มุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริตผ่าน 6 กระบวนการ ดังนี้  
  1.1 กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2 กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  1.3 กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการมต่อต้านการทุจริต 
  1.4 กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  1.5 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
  1.6 กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 
  การนี้ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีของหน่วยงาน เป็นไปตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมุ่งหมายที่จะบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พศ. 2563 ที่กำหนดแนวทางดังนี้  
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แนวทาง  ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด เจ้าภาพ 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค จำนวน 1,850 หน่วยงาน 
(สสจ./รพศ./รพท./สสอ./รพช.) 
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   2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้ชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่บรรลุตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยดำเนินการดำเนินการตามหลักการ คือ (1) ระเบิดจากข้างใน  
(2) ทำแบบองค์รวม (3) ทำตามหลักความจริง (4) การมีส่วนร่วม และ (5) ทำความดีเพ่ือความดี และพัฒนา
องค์กรคุณธรรมตามขั้นตอน ดังนี้  (1) ทำให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน  (2) ค้นหาความจริงขององค์กร  
(3) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน (4) กำหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน (5) ลงมือปฏิบัติจริง 
ให้เป็นวิถีชีวิต (6) ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความรู้ (7) สร้างกิจกรรมชื่นชมยกย่อง (8) สร้างเครือข่ายคุณธรรม 
และ (9) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ สอดคล้องกับ (1) คุณธรรม 4 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (2) พระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH 
code of Conduct) และ (5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวม”
ให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน เกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตของบุคลากรในองค์กร และพัฒนา 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” มีแนวคิดให้คุณธรรมนำการพัฒนา  
ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือสังคม 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน”ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายใน 
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ตั้งแต่ระดับจุลภาค สู่ระดับมหภาค โดยใช้แนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” อันจะนำไปสู่ความมั่นคง สงบสุข
ของสังคม ด้วยมิติทางศาสนาความมั่งคั่ง เข้มแข็ง ของประชาชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 

 

 นอกจากนี้  หน่วยงานต้องกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ระบุใน 
 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน  
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ดำเนินการตามแบบฟอร์มท่ี 1 ถึงแบบฟอร์มท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 63  

 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป ี
ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 23 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน  
ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ต้องแสดงอย่างน้อย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1.1 โครงการ/กิจกรรม 

   1.2 งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ/กิจกรรม 

   1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

   1.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
   1.5 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม 

 2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
ดำเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย ์โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน โดยมี 
  2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

  2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์มท่ี 1) 
  2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์มท่ี 2) 
  2.4 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(แบบฟอร์มท่ี 3) 
 3) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน  
ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
 4) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ หรือประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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 6) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน  
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบ 
ในข้อ 1) ถึงข้อ 4) 
   2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
 4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
 
 
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 24 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน 
   1.1 มีลักษณะเป็นรายงาน 
   1.2 มีเนื้อหาที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที ่4 
   1.3 ผู้บังคับบัญชา จะต้องรับทราบ ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2  
และไตรมาสที่ 4 สั่งการอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
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 2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
   2.1 ดำเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่  2  
และแบบฟอร์มที่ 3) ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน และจัดส่งตามปฏิทิน 
ที่กำหนดทุกประการ 
   2.2 ผู้บังคับบัญชา จะต้องรับทราบ ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และสั่งการอนุญาตให้ไปเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน 
    1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที ่4  
    1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
    1.4 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน
ช่องทางอ่ืน ในระบบ MITAS 
   2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
   2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 
และแบบฟอร์มที ่3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ 
    2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
    2.4 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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ดัชนีคุณธรรมการทำงาน 

    ในหน่วยงาน 

 
 
  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องกำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  ส่งผลให้เกิดมาตรฐาน 
และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
หรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะ
คุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

คำอธิบาย 
  หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่เป็นรูปธรรม จะต้องกำหนดกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และประเมินกระบวนการ 
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการ
ประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียม  
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EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 25 
 หน่ วยงานจะต้องส่ งหลักฐานที่ แสดงถึ งการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร 
ที่ได้รับมอบอำนาจ  
 2) มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยจะต้องมรีายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 วิธีการตรวจสอบ 
   2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
   2.3 มีการกำหนดกลไกอย่างต่อเนื่อง 
 3)  ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับทราบ ผลการกำกับติดตาม ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสั่งการอนุญาตให้ไปเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
   1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  
   2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    2.1 วิธีการตรวจสอบ 
    2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
    2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   3) หลักฐานการประชุมชี้แจง  
   4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
   5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ 
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   7) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก  หรือการให้บริการประชาชน  
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 
 
คำแนะนำการตอบข้อ EB 26 
 หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก  
หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 
ดังนี้ 
   1.1 ประเภทงานบริการ 
   1.2 ขั้นตอน  
   1.3 ระยะเวลาที่ใช้ 
 2) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย
ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
หลักฐานประกอบ 
 
 1) เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ
ประชาชน ประกอบด้วย 
   1.1 ประเภทงานบริการ 
   1.2 ขั้นตอน  
   1.3 ระยะเวลาที่ใช้ 
 2) ภาพถ่ายประกอบ  (ถ้ามี) 
 3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ 
ในช่องทางอ่ืน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทีส่ื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
   4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
ในระบบ MITAS 
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ภาคผนวก 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์์  และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้บรรลเุป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางพระราชดําริ  นโยบายรัฐบาล  สภาพปัญหาของพื้นที่  สถานการณ์ของประเทศ  และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ  ฉุกเฉิน  วิกฤติ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  
คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 

(๔) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ   
ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง  และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
(๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารนิเทศและการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 

ให้ทันสมัยและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้   
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง   
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองการพยาบาล 
 (๕) กองตรวจราชการ 
 (๖) กองบริหารการคลัง 
 (๗) กองบริหารการสาธารณสุข 
 (๘) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๐) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
 (๑๑) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 (๑๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๓) สถาบันพระบรมราชชนก 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 



หน้า   ๖ 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 



หน้า   ๗ 
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(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานห้องสมุด  และ 

งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และ 
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง   

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง   
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง   
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  งานคดีอื่น ๆ  การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ดําเนินการป้องกัน  แก้ไข  และระงับข้อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุข  

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 



หน้า   ๘ 
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(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก 
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ไดรั้บมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล  และระบบบริการพยาบาล 
(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล 

ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนดกลไก

และรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  โดยให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์  ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไขปัญหา  และเสนอความเห็นด้านการเงิน  การคลัง   

การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ  

ระบบบริการเฉพาะ  และระบบสนับสนุนบริการ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ระบบบริการเฉพาะ  และระบบ

สนับสนุนบริการ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๔) ส่งเสริม  พัฒนารูปแบบ  และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณ์   
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และ
ภาคเอกชน   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การอุทธรณ์  

การร้องทุกข์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ  รวมทั้งวิจัย

และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๒) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์  

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ  ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
(๘) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับแผนงาน  โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงิน 

การคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ  ย่ังยืน  และเป็นธรรม   
(๒) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็นและคุ้มค่า   

ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ  ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๓) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  กํากับ  ติดตาม  และการดําเนินการตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงินการคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ 
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว  แรงงานต่างด้าว  บุคคลที่มีปัญหาสถานะ

และสิทธิ  และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ   
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ 
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในทุกระดับ  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย  ทั้งระยะก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  และหลังเกิดภัย   

(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ  และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่ เ ก่ียวข้อง   
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  องค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ  
บริการ  และวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ

ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง 
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน 
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ

แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 
 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ  ดังนี้ 

(๑) กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ  เช่น  ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  (เช่น  กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา) 

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
(๓) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง  เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา  ตามมาตรา  ๙  (๘)  

และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ตามมาตรา  ๙  (๘) 
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ

ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจดัหาพัสดุของหน่วยงาน 
(๘) รายงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน  รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 
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(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน  ที่จัดทําโดยหน่วยงาน

หรือหน่วยงานภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ 
(๖) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เก่ียวข้อง 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงาน 

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
(๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

ตามแผนงานและโครงการที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี 
(๔) ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๕) คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  เช่น  

รายงานประจําปีของหน่วยงาน  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

(๑) แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ  จําแนกตามแผนงาน

และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

ในภาพรวมของหน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
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(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  เอกสารหรือประกาศที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน  และผลการประเมิน

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
(๔) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ

รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ของหน่วยงาน   
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานท่ีจัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ  ๑ - ข้อ  ๖  ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น  
ทั้งในรูปแบบหนังสือ  เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  ณ  สถานที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
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วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 









แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .......................

(ชือ่หน่วยงำน)................................................

วันที ่.............. เดือน ............................... พ.ศ. 2561 (1)



ชอ่งที ่(1)

ชอ่งที ่(2)

ชอ่งที ่(3)

ชอ่งที ่(4)

ชอ่งที ่(5)

ชอ่งที ่(6)

ชอ่งที ่(7)

ชอ่งที ่(8)

ชอ่งที ่(9)

ชอ่งที ่(10)

ระบชุือ่ของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบชุือ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

อธิบายแบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน (แบบ สขร. 1)

ระบวุันที่ เดือน ป ีที่จัดท าสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้

ใหเ้รียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนัน้

ระบเุลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนัน้

ระบชุือ่ของงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบวุงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้ ทั้งหมดถ้าไมม่วีงเงินดังกล่าวใหร้ะบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนัน้
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วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผานเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) 
ประกอบดวย  
1. ประวัติความเปนมา
2. วิสัยทัศน พันธกิจ
3. โครงสรางหนวยงาน
4. ทําเนียบผูบริหาร
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO)  
6. อํานาจหนาท่ี  
7. ยุทธศาสตร
8. แผนปฏิบตัิราชการ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจายประจําป 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร

10.1 หมายเลขโทรศัพท
10.2 หมายเลขโทรสาร
10.3 แผนท่ีตั้งหนวยงานงาน
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email

address) 

ข้ันตอนการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ
ผานเว็บไซต สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ
เว็บไซตกระทรวง
สาธารณสุข 
เปนไปตามขอ 2.1-2.7 
ตามประกาศสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข  
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพรขอมูล 
ตอสาธารณะผาน 
เว็บไซตของหนวยงาน 
พ.ศ. 2561 สําหรับ 
หนวยงานในราชการ 
บริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข  

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ 
กับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูล 
อยางชัดเจน 

3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสาร
ความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติ
ตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมา และวัน เวลา 
กํากับเพ่ือประโยชนในการนําขอมูล 
ไปใชตอ (ถามี) 



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web 
link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือ
เว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  
 

   

5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการกําหนด ตามมาตรา 9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 

   

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

   

7 คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information)ขอมูลการบริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย
ข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการ
นั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร 
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
 
 
 

   



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations)
ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง
เตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 
ผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 

   

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอร
ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 
 

   
 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต  
แสดงระดับความพึงพอใจ และมี 
ระบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ 
เว็บไซตของหนวยงาน 
 

   

 



วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผานเว็บไซตระดับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) 
ประกอบดวย  
1. ประวัติความเปนมา
2. วิสัยทัศน พันธกิจ
3. โครงสรางหนวยงาน
4. ทําเนียบผูบริหาร
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO)  
6. อํานาจหนาท่ี  
7. ยุทธศาสตร
8. แผนปฏิบตัิราชการ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจายประจําป 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร

10.1 หมายเลขโทรศัพท
10.2 หมายเลขโทรสาร
10.3 แผนท่ีตั้งหนวยงานงาน
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email

address) 

ข้ันตอนการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซตระดับ
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
เปนไปตามขอ 3.1-3.2 
ตามประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง  
แนวทางการเผยแพร 
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซต 
ของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานใน 
ราชการบริหารสวนกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กลุม/ฝายหรือ
คณะทํางาน 
หรือเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต 
ของหนวยงาน 

กลุม/ฝายหรือ
คณะทํางาน 
หรือเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต 
ของหนวยงาน 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ 
กับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูล 
อยางชัดเจน 

3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสาร
ความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูล
สถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมา และ 
วัน เวลา กํากับเพ่ือประโยชนในการนําขอมูล 
ไปใชตอ (ถามี) 



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web 
link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือ
เว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  
 

   

5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการกําหนด ตามมาตรา 9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 

   

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

   

7 คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information)ขอมูลการบริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย
ข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการ
นั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร 
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
 
 
 

   



ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations)
ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง
เตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 
ผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 

   

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอร
ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 
 

   
 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 
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สาํนกังาน ก.พ.  
ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300  

       24  มีนาคม  2552 

เรื�อง  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั�งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถ
ปฏิบติัราชการใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการสั�งใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการกรณีไม่สามารถ
ปฏิบติัราชการใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

  ดว้ย  ก.พ. ไดอ้อกกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการสั�งให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบติัราชการใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ทั;งนี;  กฎ ก.พ. ดงักล่าว ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที� 15 ก 
วนัที� 17 มีนาคม 2552 แลว้  

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และถือปฏิบติัต่อไป ทั;งนี;  ไดแ้จง้ให้กรมและจงัหวดั
ทราบดว้ยแลว้ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

       

   (นายปรีชา  วชัราภยั) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
   
 
สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล 
โทร. 0 2547 1841 
โทรสาร 0 2547 1868  
 
 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๑๑๐  (๕)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๒ ใหยกเลิกกฎ  ก.พ.  วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ   

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ขอ ๓ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ

ทดแทนกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการนั้น  ใหสวนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นเปนหลัก  และใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  แลวเห็นวาขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน  พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนา
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ปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน  ทั้งนี้  ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมาย 
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังตอไป 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามวรรคหนึ่ง
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ 
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานย่ืนตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได 

ขอ ๕ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ  ๔  แลว  ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับ 
อันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ใหรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   

เมื่อได รับรายงานตามวรรคหนึ่ง   ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา   ๕๗   
อาจดําเนนิการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ  ก็ใหส่ังใหออกจากราชการ  
หรือ 

(๒) ส่ังใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกคร้ังหนึ่งโดยทําคํามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเปนคร้ังที่สอง  หรือ 

(๓) ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ   
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีคําส่ังตาม  (๑)  หรือ  (๓)  แลวแตกรณี 

ใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง  ในกรณีที่  อ.ก.พ.  กระทรวงเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมถูกตองหรือ 
ไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติ 

ขอ ๖ เมื่อ  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติเปนประการใดแลว  และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีคําส่ังหรือปฏิบัติตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติแลว  ใหแจงคําส่ังหรือ 
การปฏิบัติดังกลาวใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทราบ   

ขอ ๗ ผูถูกส่ังใหออกจากราชการตาม  กฎ  ก.พ.  นี้  มีสิทธิอุทธรณ  ตอ  ก.พ.ค.  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบหรือวันที่ถือวาทราบคําส่ังใหออกจากราชการตามขอ  ๕ 
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ขอ ๘ ในกรณีที่มีการดําเนินการเพื่อส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตาม 
กฎ  ก.พ.  วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  การพิจารณาสั่ง 
ใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตาม  กฎ  ก.พ.  ฉบับดังกลาว
ตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๐  (๕)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติวา  เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการได  ใหผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นออกจากราชการ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 



 
 
 
 
ที่  สธ  0201.034/ว  275 

        

 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุร ี11000 

         21  ตุลาคม  2554 

เร่ือง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดทกุจังหวัด 

อ้างถึง  (1)  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2554 

 (2)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
       ในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2548 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
          ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2554 

  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่อ้างถึง  (1)  ได้ปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการใหม ่ เพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐาน  ที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการย่ิงข้ึน  พร้อมกับกําหนดแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  เพ่ือเป็นตัวอย่างใหส้่วนราชการปรบัใชต้ามความเหมาะสม  โดยมผีลบังคับใชต้ั้งแต่
วันท่ี  1  ตลุาคม  2554  เป็นต้นไป  น้ัน  

  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับดังกล่าวข้างต้น  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาํหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว  ดังสิง่ที่ส่งมาด้วย  1  และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์
ตามที่อ้างถึง  (2)  ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม 2554  เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                                   
สํานักบริหารกลาง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  0  2590  1349,  1350 
โทรสาร  0  2590  1350 
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 

หมายเหตุ  สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/และราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ 
    ในส่วนภูมิภาค 



หลกัเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏบิตังิาน 
ของพนกังานราชการในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  พ.ศ.  2554 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ้  19  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ.  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงกําหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดไว้  ดังน้ี 

  ข้อ  1  หลกัเกณฑ์น้ีเรียกว่า  “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2554” 

  ข้อ  2  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2548 

  ข้อ  3  หลกัเกณฑ์และวิธีการน้ี  ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในสังกัด  
ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป 

  ข้อ  4  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบรหิารพนักงานราชการและนําผลการประเมนิไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  แล้วแต่กรณ ี ดังน้ี 
   (1)  การเลื่อนค่าตอบแทน 
   (2)  การเลิกจา้ง 
   (3)  การต่อสญัญาจ้าง 
  (4)  การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  (5)  การให้ค่าตอบแทนพิเศษและการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

  ข้อ  5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  มี  2  ประเภท  ดังน้ี 
  (1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
  (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

  ข้อ  6  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ภายใต้หลักการที่จะประเมินผล
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเรจ็และผลสมัฤทธ์ิของงาน  โดยส่วนราชการกําหนดตวัช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
ให้มีความชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 

  ข้อ  7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้ประเมินจากผลงานของ
พนักงานราชการผู้น้ัน  โดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดให้มีสดัส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

   (ก)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 
   (1)  ปริมาณผลงาน 
   (2)  คุณภาพผลงาน 
   (3)  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
   (4)  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

/(ข)  การประเมิน..... 
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  (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 
   (1)  มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   (2)  บริการที่ดี 
   (3)  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
   (4)  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   (5)  การทํางานเป็นทีม 

ฯลฯ 

  ส่วนราชการอาจกําหนดให้มอีงค์ประกอบการประเมินอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตําแหน่งต่าง ๆ 

  สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ส่วนราชการใช้ตามแบบ
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงานได้ 

  ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นําผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  
โดยกําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังน้ี 

ระดบั คะแนน คําอธบิาย 

ดีเด่น 95 - 100 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 

ดีมาก 85 - 94 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน
หรือข้อกําหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 

ดี 75 - 84 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
หรือข้อกําหนดหรือตามคาดหวัง 

พอใช้ 65 - 74 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ํากว่า
มาตรฐานหรือข้อบกพร่องอยู่เสมอหรือตํ่ากว่าที่คาดหวัง 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า  65 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตอ้งปรับปรุง 

  ให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
เช่น  แผนงาน  โครงการหรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน  เป็นต้น  ทั้งน้ี  ใหพิ้จารณาจากข้อตกลง
ผลการบริหารงานของส่วนราชการหรือภารกิจหลักที่ได้มีการกําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบถึงเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามตําแหน่งและ
งานที่รับผิดชอบ  ทั้งน้ี  ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการจ้างที่กําหนดในสญัญาจ้าง 

  ข้อ  8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

   (1)  ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน  ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมายผลสาํเร็จของงาน
ในภาพรวมของส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ  จากน้ันให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน  
และพนักงานราชการแต่ละคน  ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ความสําเร็จของงาน   

/ผลลัพธ์..... 
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ผลลัพธ์ทีค่าดหวังจากการปฏิบัติงาน  ซึ่งพนักงานราชการผูน้ั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมนิน้ัน  โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทัง้ระบุพฤติกรรมในการ
ทํางานที่คาดหวังด้วย 

   (2)  ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคบับัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม  (1)  รวมท้ังเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของ
งานที่หน่วยงานกําหนด 

   (3)  เมื่อครบรอบการประเมิน  ใหผู้้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินดําเนินการ  ดังน้ี 
    (3.1)  ประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนด 
    (3.2)  จัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
    (3.3)  เสนอบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาเพ่ือความเป็นมาตรฐาน  โปร่งใสและ
เป็นธรรมในการประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลต่อไป 
    (3.4)  แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ  และให้คําปรึกษา
แนะนําแก่พนักงานราชการ  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 

  ข้อ  9  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  ปีละ  2  ครั้ง  ตาม
ปีงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถงึวันที่  31  
มีนาคม  ปีถัดไป 
  ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  
กันยายน  ปีเดียวกัน 

  ข้อ  10  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี 
      (1)  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ     เป็นประธาน 
      (2)  หัวหน้าหน่วยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไป     เป็นกรรมการ 
            ปฏิบัติงานอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
      (3)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผล
การประเมินต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  11  พนักงานราชการทั่วไปผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  มี
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน  2  ครั้ง  ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี  ให้ผูบั้งคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มี
อํานาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป  พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้น้ันทราบภายในเจ็ดวันนับต้ังแต่ 
วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

/ข้อ  11..... 
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  ข้อ  12  กรณทีี่จะมีการต่อสญัญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปผู้ใด  ให้ส่วนราชการดําเนินการ  
ดังน้ี 

         (1)  ส่วนราชการที่ประสงค์จะจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งต่าง ๆ  ต่อไป  
จะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนทีแ่สดง  นโยบาย  แผนงาน  หรอืโครงการที่ดําเนินการอยู่น้ัน  ยังคงมีการ
ดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการตําแหน่งดังกล่าวปฏิบัติงานต่อไป  หากสว่นราชการไม่มีแผนงาน
หรือโครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ  หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน  ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งน้ัน ๆ 

  การต่อสัญญาจ้างให้ส่วนราชการจัดส่งนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการที่ดาํเนินการอยู่  
ว่ายังคงมีการดําเนนิการต่อและจําเป็นต้องใชพ้นกังานราชการปฏบิตังิานต่อไป  ไปใหส้ํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุเพือ่ทราบ  ก่อนครบสญัญาจ้างไม่น้อยกว่า  2  เดือน  และ 

         (2)  ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปผู้น้ันมา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง  โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง  จะต้องมีคะแนนเฉล่ีย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2  ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ตํ่ากว่าระดับดี  ทั้งน้ี  
ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มีอํานาจสั่งจ้างพิจารณาสั่งจ้างต่อไป 

  อนึ่ง  สําหรับพนักงานราชการ  กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ  การต่อสัญญาจ้างต้องคํานึงถึง
งบประมาณของส่วนราชการตามแผนงาน  โครงการ  การต่อสญัญาจา้งให้กระทาํไดค้ราวละไม่เกิน  1  ปี 
ต่อสญัญาจ้าง  ได้ตามแผนงาน  โครงการ ดังกล่าว  โดยใหด้าํเนนิการตาม  ข้อ  12 (1)  วรรคสอง 

  ข้อ  13  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
   (1)  ใหผู้้บังคับบัญชาและผูร้ับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการพิเศษ 
   (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  ให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามข้อตกลง/เง่ือนไขในสัญญาจ้าง  ทั้งน้ี  กําหนดให้มี
สัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
   (3)  ให้ส่วนราชการผู้จ้างกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-
ราชการพิเศษเป็นรายเดือนหรือเป็นระยะ ๆ  เมื่องาน/โครงการ  ได้ดําเนินการสําเร็จไปแล้วร้อยละ  25  
ร้อยละ  50  ร้อยละ  75  และร้อยละ  100  หรืออ่ืน ๆ  โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 

  (4)  ให้ส่วนราชการดําเนินการเช่นเดียวกับพนักงานราชการทั่วไปในข้อ  9,  10,  11  
และ  12 

  ข้อ  14  ให้ส่วนราชการวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน  เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ในข้อ  4 

 

 



 
แบบสรปุการประเมินผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการทั่วไป 

ส่วนที่  1  ข้อมูลของผู้รบัการประเมิน 
ชื่อผู้รบัการประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
วันเริ่มสญัญา................................................................  วันสิน้สดุสญัญาจ้าง........................................................ 
ชื่องาน/โครงการ.................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง................................................. กลุ่มงาน...................................... สงักดั................................................. 

ส่วนที่  2  การประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน 

ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม.............  ถึงวันที่  31  มีนาคม..............  

ตัวชี้วัด/ผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %น้ําหนัก คะแนน  (ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 
1.        

2.        

3.        

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังที่  1 =  คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค)   X  100  =          X  100  = 

ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน.............  ถึงวันที ่ 30  กันยายน.............. 

ตัวชี้วัด/ผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %น้ําหนัก คะแนน  (ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 
1.        

2.        

3.        

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังที่  2 =  คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค)   X  100  =       X  100  = 
 
 
หมายเหตุ :  5     (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 
      100  (ตัวคูณ)  หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นคะแนนที่มีฐาน 

     คะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 
 

                                              =    ผลการประเมนิครั้งที่  1  +  ผลการประเมนิครั้งที่  2  =           = 
 
 
 

5 

2 
สรปุผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทั้งป ี

5 
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ส่วนที่  3  การประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตัิงาน 

ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม.............  ถึงวันที่  31  มีนาคม..............  

 
พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 

ระดบัทีแ่สดงออกจริง  (ก) % 
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากว่า 
กําหนดมาก 

2 
ตํ่ากว่า 
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า 
กําหนด 

5 
เกินกว่า 

กําหนดมาก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        

2.  การบริการท่ีดี        

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        

4.  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม        

5.  การทํางานเป็นทีม        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังที่  1 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =           X  100  = 

 
ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน.............  ถึงวันที ่ 30  กันยายน.............. 

 
พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 

ระดบัทีแ่สดงออกจริง  (ก) % 
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากว่า 
กําหนดมาก 

2 
ตํ่ากว่า 
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า 
กําหนด 

5 
เกินกว่า 

กําหนดมาก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        

2.  การบริการท่ีดี        

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        

4.  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม        

5.  การทํางานเป็นทีม        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังที่  2 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =           X  100   = 

หมายเหตุ :   5  (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 
        100  (ตัวคูณ) หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่ม ี
       ฐานคะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 

                    =  ผลการประเมินครั้งที่  1  +  ผลการประเมินครั้งที่  2 
 
      =             = 

5 

สรุปผลการประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตัิงาน 

5 

5 

2 
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ส่วนที่  4  การสรปุผลการประเมินทัง้ป ี

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) X (ข) 
ผลการประเมนิด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน  80%  
ผลการประเมนิด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20%  

 รวม 100%  

ระดบัผลการประเมิน     ดีเด่น   ดีมาก  ดี    พอใช้     ต้องปรับปรุง 
 
ความคดิเหน็เพิ่มเติมของผูป้ระเมิน 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนที่  5  การรับทราบผลการประเมิน 

ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  1 ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  2 

ผู้รบัการประเมิน : 

               ได้รบัทราบผลการประเมินแล้ว 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูป้ระเมิน : 

               ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว 

                 ลงช่ือ........................................................ 
                 ตําแหน่ง.................................................... 
                 วันที่........................................................... 

ผู้รบัการประเมิน : 

             ได้รบัทราบผลการประเมินแล้ว 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูป้ระเมิน : 

             ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว 

                 ลงช่ือ........................................................ 
                 ตําแหน่ง.................................................... 
                 วันที่........................................................... 
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ส่วนที่  6  ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 

ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  1 ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  2 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไป : 

               เหน็ด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง : 

               เหน็ด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 
 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไป : 

             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง : 

             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 

พ.ศ.2537 
------------------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537" 
 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2525 

(2)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2535 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ

รายจ่าย 
 

ข้อ 5  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  

 

หมวด 1 

บททั่วไป 
 

ข้อ 6  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  
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(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 

(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(4)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สม 

ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง 

ประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) กระทรวงการคลัง 

อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ

ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไป

เกินสามปีแล้ และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 

การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 

การคลังกําหนด 
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ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจําต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม 

(7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 
 

ข้อ 7  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให้แต่งต้ัง

ลูกจ้างประจําที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ก็ได้  
 

ข้อ 8 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 9  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปีของลูกจ้างประจํา ให้

เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือน 

การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจํา ให้นําระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ 10 ส่วนราชการใดมีความจําเป็นไม่อาจปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับ 

กระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป  

 

หมวด 2 

การบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ข้อ 11  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ให้บรรจุและ

แต่งต้ังจากผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ

คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก เว้นแต่การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําตามข้อ 19 และข้อ 20  

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก 

ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 12  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งอยู่ในลําดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

จะบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 
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ข้อ 13 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําและการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ให้ปลัด

กระทรวงการคลัง อธิบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ข้อ 14  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตาม ข้อ 11 วรรคหนึ่ง  

ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับบรรจุเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าหกเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง 

กําหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณาว่า ผู้นั้นมีความ 

เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไปหรือไม่ ถ้าผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าผู้นั้นมีผลการประเมินตํ่ากว่า

มาตรฐานที่กําหนดไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบกําหนดเวลาทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวแล้ว และผู้มีอํานาจ

สั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป 

ลูกจ้างประจําซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอื่น ให้เริ่ม

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  

ลูกจ้างประจําซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 59 

และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามข้ออื่น ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกตามข้อ 59 เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามข้อ

อื่นนั้นได้ 

ลูกจ้างประจําผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด มีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้

ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวด 5 และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตาม

วรรคสาม ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินตามวรรคสามไปก่อน 

ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคห้า ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็น

ลูกจ้างประจํา แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นใดที่

ได้รับ หรือมีสิทธิที่จะรับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ข้อ 15  ลูกจ้างประจําตําแหน่งใดจะบังคับบัญชาลูกจ้างประจําในหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไป

ตามท่ีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มอบหมาย 
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ข้อ 16 การโอนลูกจ้างประจําไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจําในต่างกระทรวง ทบวง กรม อาจ

ทําได้เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับและรับค่าจ้างที่ไม่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 17  การแต่งต้ังลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่งใดไปดํารงตําแหน่งใหม่ในกรมหรือส่วนราชการที่มี

ฐานะเป็นกรมเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 18  ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 16 หรือข้อ 17 หากภายหลังปรากฏว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อน 

ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ตามข้อ 13 แต่งต้ังให้ผู้นั้นกลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่นโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่

กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่

ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ ในระหว่างที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับ

ค่าจ้างตามที่จะพึงได้รับตามสภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่จะได้รับแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 
 

ข้อ 19  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ 

ราชการ ทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 และ

ไม่ได้เป็นผู้ถูกเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามข้อ 59 เป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่น หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น

ลูกจ้างประจําในส่วนราชการเดิมภายในกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 สั่งบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

ลูกจ้างประจําผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจาก 

ราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุ

กลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ เว้นแต่ลูกจ้างประจํา

ผู้นั้นได้ขอรับบําเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
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ข้อ 20  ลูกจ้างประจําผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุ ตามข้อ13 สั่งบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนดได้ 
 

ข้อ 21  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่งใด หากภายหลังปรากฏว่า

ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ 6 โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7 โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อน หรือมีกรณีต้องหา

อยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ต้องหานั้น ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้น

ออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับ

ค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับ

ราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จได้ 

 

หมวด 3 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ 22  ลูกจ้างประจําผู้ ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา และปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับ

บําเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามควรแก่กรณี 
 

ข้อ 23  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ

งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา ทั้งนี้ตามหลักและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่

จะพิจารณา  

ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปีให้ลูกจ้างประจําผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้ง 

เหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างให้ 
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ข้อ 24  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามข้อ 23 และให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 

13 เป็นผู้สั่งเลื่อน 
 

ข้อ 25  การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําซึ่งถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เป็นกรณีพิ เศษเพื่อประโยชน์ ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 26  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของลูกจ้างประจํา แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น

ลูกจ้างประจําที่ดี และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ลูกจ้างประจําผูอ้ยู่

ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 27 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เลื่อนขั้นค่าจ้าง พัฒนาลูกจ้างประจํา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น

ลูกจ้างประจํา และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

หมวด 4 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

ข้อ 28  ลูกจ้างประจําต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ลูกจ้างประจําผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็น

ผู้กระทําผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่กําหนดไว้ในหมวด 5 
 

ข้อ 29  ลูกจ้างประจําต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 

ข้อ 30 ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา 

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
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การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 31  ลูกจ้างประจําต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 

ข้อ 32  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์

ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง  
 

ข้อ 33  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 34  ลูกจ้างประจําต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ และรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็น 

ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 

ข้อ 35 ลูกจ้างประจําต้องรักษาความลับของทางราชการ  

การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 36 ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้

เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

คําสั่งเดิม ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

การขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 
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ข้อ 37  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
 

ข้อ 38 ลูกจ้างประจําต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 

ร้ายแรง 
 

ข้อ 39  ลูกจ้างประจําต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และให้นํา

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่กําหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่

ลูกจ้างประจําโดยอนุโลม 

 

ข้อ 40  ลูกจ้างประจําต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 41  ลูกจ้างประจําต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง

และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจําด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ 42  ลูกจ้างประจําต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ 

ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม 

กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 

ร้ายแรง 
 

ข้อ 43  ลูกจ้างประจําต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย

ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

 

ข้อ 44  ลูกจ้างประจําต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท 
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ข้อ 45  ลูกจ้างประจําต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ

ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง

ของข้าราชการด้วยโดยอนุโลม 
 

ข้อ 46  ลูกจ้างประจําต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของ

ตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่ประทําการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ

กระทําการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 47  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ

ป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้กระทําโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์  

และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยโดย

ยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี

ไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้น 

กระทําผิดวินัย 
 

ข้อ 48  โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1)  ภาคทัณฑ์ 

(2)  ตัดค่าจ้าง 

(3)  ลดขั้นค่าจ้าง 

(4)  ปลดออก 

(5)  ไล่ออก  
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ข้อ 49  การลงโทษลูกจ้างประจําให้ทําเป็นคําสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และ

มิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโสทะจริต หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่า   

ผู้ถูกลงโทษได้กระทําผิดวินัยในการกรณีใดตามข้อใด 

 

หมวด 5 

การดําเนินการทางวินัย 
 

ข้อ 50  การดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้

ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการตาม

วิธีการท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น

ทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา 

เมื่อดําเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ 51 หรือข้อ 52 แล้วแต่กรณี  

ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมและอํานาจและหน้าที่ของ 

คณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 51  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด

ค่าจ้าง หรือลดค่าจ้างตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควร

ลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมี

อํานาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอํานาจเพื่อให้พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่

กรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุผลอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทํา

ทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

การลงโทษตามข้อนี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษ

และอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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ข้อ 52  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งลงโทษปลดออก

หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในกรณีที่สั่งลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษตํ่ากว่าปลดออก 

ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
 

ข้อ 53  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่

กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 จะดําเนินการตามข้อ 52 โดย

ไม่สอบสวนก็ได้ 
 

ข้อ 54  ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา หรือละเว้นกระทําการใด ที่พึงเห็นได้ว่าเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางาชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดย

ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่

ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 50 

และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณีที่   

ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง ก็ให้  

งดโทษเสียได้ 
 

ข้อ 55  ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกต้ังคณะกรรมการ

สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อ

รอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดหรือกระทํา

ผิดไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมที่ผู้นั้นมี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ลูกจ้างประจําผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลัง 

ปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มี

อํานาจดําเนินการสืบสวนหรือดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

ไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพ

เป็นลูกจ้างประจําตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพัก

ราชการ 

ค่าจ้าง เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพัก

ราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สําหรับผู้ถูกสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก

ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 56  การลงโทษลูกจ้างประจําในส่วนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัย

โดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบน้ี หรือลงทัณฑ์ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนั้น

อย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ ก็

ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

หมวด 6 

การออกจากราชการ 
 

ข้อ 57 ลูกจ้างประจําออกจากราชการเมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  พ้นจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

(3) ลาออกจากราชการ และได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ 58 

(4)  ถูกสั่งให้ออกตามข้อ 14 ข้อ 21 ข้อ 55 ข้อ 59 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 หรือข้อ 63 หรือ 

(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดย

อนุโลม 

การต่อเวลาราชการให้ลูกจ้างประจําที่ต้องออกจากราชการตาม (2) รับราชการต่อไปจะกระทํามิได้  
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ข้อ 58  นอกจากกรณีตามวรรคห้า ลูกจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ย่ืนหนังสือขอ

ลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เพื่อให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ ผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้ลูกจ้างประจําซึ่งประสงค์จะลาออกจาก 

ราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้  

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณา เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับย้ังการ

อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยังยั้งการอนุญาตให้

ลาออก พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับย้ังแล้ว ให้การลาออกมีผลต้ังแต่วันถัด

จากวันครบกําหนดเวลาที่ยับย้ัง 

ถ้าผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้ยับย้ังการอนุญาตให้

ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลต้ังแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อ

สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อ

ผู้บังคับบัญชาและใหก้ารลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับย้ังการอนุญาตให้

ลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 59  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง

ให้ออกจากราชการตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลง

คําสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่นนั้นได้ 
 

ข้อ 60  ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจสั่งให้ลูกจ้างประจําออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างได้ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ นอกจากให้ทําได้ 

ในกรณีที่กําหนดไว้ในข้ออื่นของระเบียบนี้แล้ว ให้ทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(1)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ ถ้าผู้มีอํานาจ 

สั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นสมควรให้ออกจากราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(2)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (1) (4) (5) (6) (9) หรือ (10) ให้ผู้มีอํานาจสั่ง 

บรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 
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(3)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป ตาม 

ข้อ 6 (3) และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 

และให้นําข้อ 61 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ทั่วไปตามข้อ 6 (3) ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(4)  เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งใด ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ลูกจ้างประจําผู้ดํารง

ตําแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือ 

(5)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับ 

อันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 61  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่

จะปฏิบัติหน้าที่ของตน บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 

และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้วและผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จะ

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 

ข้อ 62  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 50 และคณะกรรมการ

สอบสวนเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความ

แน่ชัดพอที่จะลงโทษได้ตามข้อ 52 วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตาม ข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ

บําเหน็จได้ 
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ข้อ 63  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง

ที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือ

ไล่ออก ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จก็ได้ 

 

หมวด 7 

การอุทธรณ ์
 

ข้อ 64  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่

วันทราบคําสั่งการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้นําข้อ 55 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด 8 

การร้องทุกข์  

 
ข้อ 65  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามระเบียบน้ีด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 

ข้อ 66  ลูกจ้างประจําผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ

ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตามที่

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้

ความคับข้องใจได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มิสิทธิอุทธรณ์ ตามหมวด 7 ซึ่งต้องให้สิทธิอุทธรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดนั้น  
 

ข้อ 67 การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 68  ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้นําหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2525 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ 69 กจ้างประจําผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่

ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้น หรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา

และการดําเนินการเพื่อลงโทษ หรือให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่ 

(1)  กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ไปแล้วก่อนวันที่ 

ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(2) กรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เสร็จไปแล้วก่อน 

วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้ 
 

ข้อ 70 ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งลงโทษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ      

ส่วนราชการ พ.ศ.2525 ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อ 64 
 

ข้อ 71  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ พ.ศ.2525 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ 65 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

 

ไตรรงค์ สุวรรณคีร ี

(นายไตรรงค์ สุวรรณคีร)ี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  จึงเห็นสมควร ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 ข้อ  1  หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า  “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2558” 

 ข้อ  2  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง)  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2552  และ  พ.ศ.  2554 

 ข้อ  3  หลักเกณฑ์และวิธีการนี้  ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง)  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558  เป็นต้นไป 

 ข้อ  4  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบ ารุง)  และน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

   (1)  การปรับค่าจ้างกรณีการจ้างต่อเนื่องและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
   (2)  การเลิกจ้าง 
   (3)  การจ้างงานต่อ 
   (4)  การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   (5)  การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

 ข้อ  5  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้  มีหลักการที่จะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยหน่วยบริการต้องก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
ให้มีความชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 

 ข้อ  6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ให้ประเมินจากผลงานของลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้น  ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

(ก)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
      (1)  ปริมาณผลงาน 
      (2)  คุณภาพผลงาน 
      (3)  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      (4)  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(ข)  การประเมิน..... 
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  (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
        (1)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
        (2)  บริการที่ดี 
        (3)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
        (4)  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
        (5)  การท างานเป็นทีม 

ฯลฯ 

  หน่วยบริการอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ในต าแหน่งต่าง ๆ 

  ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  
ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ คะแนน ค าอธิบาย 
ดีเด่น 95 - 100 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่า

มาตรฐานหรือข้อก าหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 
ดีมาก 85 - 94 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน

หรือข้อก าหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 
ดี 75 - 84 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน

หรือข้อก าหนดหรือตามคาดหวัง 
พอใช้ 65 - 74 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ ากว่า

มาตรฐานหรือข้อบกพร่องอยู่เสมอหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
ต้องปรับปรุง น้อยกว่า  65 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต้องปรับปรุง 

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ให้ใช้ตามแบบ
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ดังแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสม
ของลักษณะงาน ทั้งนี้  การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน  ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน 
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

      (1)  ช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้หน่วยบริการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงาน
ในภาพรวมของหน่วยบริการที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ปฏิบัติ  
จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน  และลูกจ้างชั่วคราว ฯ  แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซึ่งลูกจ้างชั่วคราว ฯ  ผู้นั้น 
ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังด้วย 

 

(2)  ในระหว่าง..... 
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 (2)  ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามข้อ  (1)  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
และผลส าเร็จของงานทีห่น่วยบริการก าหนด 

(3)  เมื่อครบรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินด าเนินการ  ดังนี้ 
      (3.1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยบริการก าหนด 
      (3.2)  จัดท าบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามล าดับ

คะแนนผลการประเมิน 
      (3.3)  เสนอบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามล าดับ

คะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา  เพ่ือความเป็นมาตรฐาน โปร่งใสและ
เป็นธรรมในการประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยบริการเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลต่อไป 

      (3.4)  แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  
และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อ  8  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ปีละ  2  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ คือ 

ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ของปีหนึ่ง  ถึงวันที่ 
31  มีนาคม  ปีถัดไป 

ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
ปีเดียวกัน 

 ข้อ  9  ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานแล้ว  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  2  ครั้ง  ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี  
ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ข้อ  10  กรณีท่ีจะมีการจ้างงานต่อเนื่องในลักษณะงานเดิมหรือลักษณะงานใหม่ ให้หน่วยบริการ
น าผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ผู้นั้นมาประกอบการพิจารณา  
โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้จ้างงานต่อเนื่องได้  จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  2  ครั้ง
ติดต่อกันในปีที่จะจ้างต่อไม่ต่ ากว่าระดับดี  ทั้งนี ้ ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างพิจารณา
สั่งจ้างต่อไป 

 ข้อ  11  ให้หน่วยบริการวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน  เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในข้อ  4 
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คูม่อืการใช้งาน 

ระบบ 
MOPH Integrity and Transparency Assessment System 

[MITAS] 

 

ระดับผู้ประเมิน 

ศูนย์ปฏบิัตกิารต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ 
 
 

 



1 
คู่มือการใช้งาน ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment  System) 

ระดับผู้ส่งประเมิน 
1.1 วิธีการเข้าใช้งาน ผู้รายงานและผู้ส่งประเมินสามารถเข้าใช้งานที่ http://www.stopcorruption.moph.go.th 

Click ที ่Icon ส่วนท้ายเว็บไซต์ ดังภาพ 

 
 

จะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ดังภาพข้างล่าง 
 

 
 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับหน้าจอ ดังภาพ 

โดยหน่วยงานสามารถจัดการกรอกข้อมูลตามไตรมาสที่เปิดให้กรอก Click ที่  

  
 

Q1 หมายถึง ไตรมาสที่ 1 
Q2 หมายถึง ไตรมาสที่ 2 
Q3 หมายถึง ไตรมาสที่ 3 
Q4 หมายถึง ไตรมาสที่ 4 



2 
คู่มือการใช้งาน ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment  System) 

เงื่อนไขในการกรอกข้อมูล หน่วยงานสามารถอัพเดทข้อมูลในแต่ละไตรมาสที่ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลได้ จนกว่า
หน่วยงานจะ Click ยืนยันการส่งข้อมูล เมื่อส่งแล้วหน่วยงานจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เนื่องจากจะเข้าสู่ขั้นต่อไป  
คือการตรวจประเมินให้คะแนน 
 
วิธีการตอบแบบสอบถาม 

1. หน่วยงานกรอกชื่อหน่วยงานในช่องว่างที่กำหนด ชื่อหน่วยงาน (ระบบมีแล้วจากการเข้าใช้ระบบ) 
2. หน่วยงานกรอกภารกิจหลักของหน่วยงาน เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  
 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ 

 
 
 
 

ผู้รายงานและผู้ส่งประเมิน สามารถกรอกข้อมูล แต่ละไตรมาส ตามรอบทีเปิดให้กรอกข้อมูล โดยหน่วยงาน
ต้องแนบไฟล์ และรายละเอียดของตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้หน่วยงาน  

Click  ดังภาพ 
 

ไตรมาสที่ 1 (Q1) 
 

 
 
 



3 
คู่มือการใช้งาน ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment  System) 

ไตรมาสที่ 2-4 (Q2 – Q4) 
 

 
 



4 
คู่มือการใช้งาน ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment  System) 

กรณีแนบไฟล์ให้ Click ที่    จะพบหน้าจอการแนบไฟล์  

 
 

ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมไฟล์ได้มากกว่า 1 รายการ โดยให้ Click ที่   จะพบหน้าจอ  

 
 

จากนั้น Click  เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้น Click บันทึก ดังภาพ 

 
 

เมื่อข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องการส่งข้อมูล ให้ Click เมื่อยืนยันแล้ว 
จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ 



71 
 

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 63  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA 2562 Integrity and Transparency 
 Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 ของหน่วยงานภาครัฐ. สำนักงาน ป.ป.ช. , 2561. 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561., 2561. 
 

บรรณานุกรม 



0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  28 ตุลาคม 2562 
 
หัวข้อ:  คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and  
  Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  คูม่ือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and  
  Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในโครงการอบรม 
  ให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
  บริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงาน
  ในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
 

 
 Linkภายนอก :  ไม่มี 
 หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
.................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................. 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

(หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการ ฯ) 
วันท่ี  28  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  28  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร) 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  28  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 




