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แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพำะหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน เท่ำนั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชน ี ได้แก ่ 
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบตัิงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนีคณุธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมอืที่ใช้ส ำหรบักำรประเมนิ 3 เครื่องมือ ได้แก ่1. แบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ ์Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคดิเห็น 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) รอบที ่2 ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำน
ในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์น้ี พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบ 
กำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวมในปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2560 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำน 
ได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนนิงำน/กำรปฏิบตัิรำชกำรให้มีคณุธรรมและควำมโปร่งใส 
มำกยิ่งข้ึน ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยงำน                   
.ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 
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1. โปรดใส่เครื่องหมำย ✓ ลงในช่อง ◻ ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ “ม”ี หรือ “ไม่ม”ี พร้อมระบุรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน 
 ที่อ้ำงอิง ทั้งนี ้หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบส ำรวจด้วย 
2. กรณีหน่วยงำนไมส่ำมำรถตอบค ำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ขอให้หน่วยงำนท ำหนงัสือช้ีแจงโดยละเอียด 
 พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำรอุทธรณ์ต่อไป 
 
3. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี ้หำกหน่วยงำนมีภำรกิจตำมกฎหมำย
 จัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกจิ ใหค้ัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด  
 ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวนมำกที่สุด และมีควำมเสี่ยง 
 ที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับภำรกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลัก
 ในกำรตอบค ำถำม ส่วนข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุถึงภำรกิจหลัก ให้ใช้บรบิทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ 
4. ติดเคร่ืองหมำยท่ีหลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมท ำแถบสีเนน้ข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ ทั้งนี ้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
 สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวตัถุประสงค์ของข้อค ำถำม และให้คะแนนอย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
 
 

EB8 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร 

1) มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรยีน หรือไม ่

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ ์ได้มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนขั้นตอน 
ตลอดจนกระบวนกำรจัดกำรร้องเรียน โดยก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนสำหรับผู้มำรบับริกำรประชำชน 
หน่วยงำนรำชกำร หรือผู้มสี่วนเกีย่วข้อง โดย 
๑.มำร้องเรียนด้วยตนเอง 
๒.Line 
๓.ทำงโทรศัพท ์สสอ.กมลำไสย หมำยเลข 043 899 555 (ในเวลำรำชกำร) 
๔.ร้องเรียนผ่ำน Web site : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002043810178 
มี หลักฐำน คือ ๑.กล่องรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
๒. Web site : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002043810178 
๓.Flow Chart ขั้นตอนกำรร้องเรยีน/กำรบริหำรจัดกำร  
.◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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2) มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรอืไม ่

ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ ์ได้มีกำรแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบชัดเจน ใน 
เรื่องกำรร้องเรียนนั้น สำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสยได้มอบหมำยให้ผูช่้วยสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย 
(นำยเดชำ วรสำร) เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
มี หลักฐำน คือ ๑.ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและมอบหมำยหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอกมลำไสย 

                     ๒.จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องรำวร้องเรยีน 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

3) มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ ์ได้มีกำรวำงระบบขั้นตอนกำรด ำเนินงำน จัดกำร 
ตลอดกำรรำยงำนผลหลังสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จ ภำยใน ๑๕ วัน ให้รำยงำนผลต่อผูบ้ังคับบัญชำและผู ้
ร้องเรียนให้ทรำบ โดยท ำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษร 

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 
 ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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4) มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรือ่งร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชน
 รับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม ่
 
หมำยเหตุ: รำยงำนสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
 กำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

◻ มี หลักฐำน คือ              
. 
                
. 
 ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

 
 
 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

EB9 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร 

1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ ์ได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนท่ี 
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในป ี๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรประชมุในระดับอ ำเภอ มีตัวแทน ผอ.รพ.สต. 
พยำบำลวิชำชีพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข จพ.สำธำรณสุขและจพ.ทันตสำธำรณสุข ตลอดจนลูกจำ้งพกส./ 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ในต้นเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ สรุปควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ กำร 
ใช้รถยนต์ของทำงรำชกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสด ุกำรเรีย่ไร กำรรับของขวัญ กำรรบัสินบน กำรนำทรพัย์สิน 
ทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กำรอบรม/ประชุม/สัมมนำ เบี้ยเลี้ยง/ค่ำตอบแทน เป็นต้น 
 มี หลักฐำน คือ๑.เอกสำรบันทึกกำรประชุม 
                      ๒.สรุปผลกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยง. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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2) มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ ์ได้มีคณะท ำงำน จัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัตงิำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้น ๑ เล่ม และได้ส่งให ้รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดทรำบ 
ม ีหลักฐำน คือ ๑.คู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                             

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรูภ้ำยในหน่วยงำน เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แก่เจ้ำหน้ำที ่หรือไม ่

ม ีหลักฐำน คือ ๑.กำรประชุมและรำยงำนผลกำรประชุม 
                            ๒.รูปภำพกิจกรรมกำรประชุม. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
 
 

4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

 มี หลักฐำน คือ ๑.มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำง 
   ๒.ประกำศมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       
 . 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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EB10 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร 

1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2560 เพื่อน ำมำปรับแผนปฏบิัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือไม ่

ในส่วนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย ได้มีกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน ใน
ปี ๒๕๖๐ ได้มีกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ๓ป ๑ค ทั้ง ๔ ด้ำน 
๑. ปลูกจิตส ำนึก เน้นเรื่องแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับเรื่องส่วนรวมออกจำกกัน ให้มีควำมละอำย และไม ่
ทนต่อกำรทุจริต 
๒. ป้องกัน สร้ำงระบบคุณธรรม/ยกระดับควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน ITA สง่เสริม 
ให้ชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วม 
๓. ปรำบปรำม มีกำรด ำเนินกำรเอำผิดแก่ผู้กระท ำผดิโดยเด็ดขำด เฉียบพลัน 
๔. กำรสร้ำงเครือข่ำย สร้ำงกลไกภำคประชำชน อสม. ประชำคม เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส รำยงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

ซึ่งใน 4 ด้ำน ก็มีปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำตลอดจนไดเ้สนอแนะไว้เพื่อด ำเนินกำรในปี 
2561   
 มี หลักฐำน คือ   1. แผน ปี 2560        . 
          2. แบบสรุปผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบตัิงำนตำมแผนฯ ปี 2560     
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
หมำยเหตุ: เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 ถึงไตรมำสที ่3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้จัดท ำแผนและด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที ่
2 ของปีงบประมำณ 2561  
 

 มี หลักฐำน คือ  1. แผนฯ ปี 2561       . 
          2. แบบสรุปผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนฯ ไตรมำสที ่1 และไตรมำสที่ 2 ปี 2561   
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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EB11 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมกีำรรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงไร 

1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส หรือไม ่
 
หมำยเหตุ: กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนตอ้งไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือ
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 

 มี        หลักฐำน คือ ๑.ค ำสั่งคณะท ำงำน ITA                                           . 
                
. 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 

2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส กลุม่ดังกล่ำวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ
 ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งข้ึน หรือไม่ 

ในกำรรวมกลุม่ของเจ้ำหน้ำท่ีในสงักัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย เพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปรง่ใส กลุ่มดังกล่ำวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งข้ึนโดยกลุ่มจะเสนอแนะ ผล
กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผลประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรมจรยิธรรม ในกำรประชุมประจ ำเดือน 
ม ีหลักฐำน คือ ๑.วำระประชุม 

 

◻ ไม่ม ี
หมำยเหต:ุ                
. 
                
. 
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