
หน้า 1

ข้อ

EB1
.(1)

EB1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
.(2)

EB1
.(3)

EB2
.(1)

คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที ่7
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(3)มีรายงานการประชุมคณะท างานฯ ของปีงบประมาณเดิมให้ท าการ
ทบทวนวา่ยังใช้ปฏิบัติงานได้
หรือไม่  โดยมีการจัดประชุมเพือ่รับรอง
คู่มือและบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
3.คู่มืออาจจะเป็นส่ือต่างๆทีอ่่านแล้ว

หน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
(6)แสดงหลักฐานช่องทางเผยแพร่

เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ด าเนินงานไม่เฉพาะเจาะจงต้องเป็น

(3)มีรายงานการประชุมโครงการกิจกรรม
ทีแ่สดงชื่อผู้ใช้บริการ มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลัก

(4)มีภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิม่เติม
(5)หลักฐานอื่นประกอบทีส่อดคล้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่

(1)บันทึกข้อความอนุมัติด าเนินโครงการ
(2)มีโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
ภารกิจหลักทีเ่ลือก

(4)มีหนังสือส่ังการให้ปฏิบัติตามแนวทาง
และปรากฏการขออนุญาตน าเอกสารขึ้น
เวบไซต์ของหน่วยงาน
(5)มีคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าทีใ่น

EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักหรือไม่
(1)มีค าส่ังคณะท างานคู่มือการปฏิบัติงาน
/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือจะต้องเป็นปัจจุบันมีการทบทวน
คู่มือทุกปีเป็นของหน่วยงานตนเอง
2.หากคู่มือในการปฏิบัติงานเป็น

ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA

(3)มีการแสดงภารกิจหลักทีเ่ลือก
(4)มีรายงานการประชุมโครงการกิจกรรม
ทีแ่สดงชื่อผุ้ใช้บริการ มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลัก

(5)มีภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิม่เติม
(6)หลักฐานอื่นประกอบทีส่อดคล้อง

เข้ารับการประเมินได้เฉพาะหน่วยงานที่
เป็นผู้รับผิดชอบหลักเท่านั้น

จัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานหรือไม่

(1)บันทึกข้อความอนุมัติด าเนินโครงการ
(2)มีโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
ภารกิจหลักทีเ่ลือก

การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการอาจจะอยู่ในรูปแบบของการ
เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามารับฟัง
ค าชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานโครงการนั้น
ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ

(2)มีการประชุมคณะท างานฯ

ค าถาม หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน
โครงการ ตามภารกิจหลักของ

มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลัก
(5)มีภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิม่เติม
(6)หลักฐานอื่นประกอบทีส่อดคล้อง

1.กรณีไม่มีโครงการสามารถจัดท ารูปแบบ
แผนงานโครงการหรือมาตรการได้
2.หน่วยงานจะต้องเลือกภารกิจหลัก
เพือ่ใช้ประกอบการประเมินข้อ EB1-EB3
ในภารกิจหลักภารกิจเดียวทัง้สามค าถาม
3.กรณีเป็นโครงการร่วมด าเนินการระหวา่ง
สองหน่วยงาน โครงการดังกล่าวสามารถ

(1)บันทึกข้อความอนุมัติด าเนินโครงการ
(2)มีโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
ภารกิจหลักทีเ่ลือก
(3)มีการแสดงภารกิจหลักทีเ่ลือก
(4)มีรายงานการประชุมโครงการกิจกรรม
ทีแ่สดงชื่อผุ้ใช้บริการ มีส่วนได้ส่วนเสีย

EB 1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
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ข้อ

EB2
.(2)

EB3
.(1)

EB3
.(2)

EB4
.(1)

คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที ่7
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA

3.มีการรายงานผลการด าเนินงานให้เป็น
ไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานถือเป็นการ

ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

หลังจากวนัทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ)

(1)มีหนังสืออนุมัติแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี 2561 (งบลงทุน) และน าเผยแพร่
ขึ้นเวบ็ไซต์
(2)มีแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

1.ให้ท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติ
การเผยแพร่ในระบบ EGP เวบไซต์ของ
หน่วยงานและบอร์ดประชาสัมพันธ์
2.รายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานแผน
ของ คตง.

(4)มีเอกสารอื่นๆสอดคล้องกับ EB3(1)

ตรวจสอบเพือ่ป้องกันการละเวน้ปฏิบัติ

ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่

(1)มีหนังสือส่ังการให้ปฏิบัติตามแนวทาง
และปรากฏการน าเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
(2)มีแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานตาม

มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ
เพือ่ป้องกันการละเวน้การปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลักหรือไม่

มาตรฐานเพือ่ให้เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน

เวบ็ไซต์หน่วยงาน
(5)มีหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้องใน EB2(2)

ควบคุมก ากับได้

หน้าทีต่ามภารกิจหลัก

1.คู่มือระบบให้เขียนครอบคลุมถึงการ
ควบคุมและป้องกันการละเวน้การปฏิบัติ
หน้าที่
2.มีเอกสาร/ผังก ากับ/ระบบทีแ่สดง
ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทีช่ัดเจน

หรือไม่

(1)มีหนังสือให้ผู้บริหารรับทราบและ
ปรากฏการขอนุญาตน าเอกสารเผยแพร่

(1)มีหนังสือส่ังการให้ปฏิบัติตามแนวทาง
และปรากฏการน าเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
(2)มีคู่มือทีเ่ป็นระบบป้องกันหรือการ

มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

EB 4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใสหรือไม่
มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ประจ าปีพ.ศ.2561 (ภายใน 30วนั

EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร
มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและระยะเวลาทีใ่ช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้

(3)มีการแสดงหลักฐานช่องทางการเผยแพร่

คู่มือเชิงวชิาการทีส่มบูรณ์แบบ

เวบ็ไซต์หน่วยงาน
(2)มีรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบ
ด้วย ผลผลิต ผลลัพธ ์ปัญหา ทางแก้ไข
ซ่ึงต้องเป็นรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติ
งานตามแนวทางทีก่ าหนด
(3)แสดงหลักฐานทางการน าไปเผยแพร่

(7)มี print screen แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(8)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับการตอบ

ใน EB 2 (1)

(4)มี print screen ตามข้อ (1)(2)จาก

ค าถาม หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

(3)มีการแสดงหลักฐานช่องทางทีเ่ผยแพร่
(4)มี print screen แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(5)มีหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้องใน EB3(2)

ประจ าปี 2561 มีรายละเอียดชัดเจน
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.(2)

คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที ่7
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ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

3.มีรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ า
เดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือ
จัดจ้างในรอบเดือน (ใช้แบบ สขร./ปร้ินจาก
ระบบ EGP
4.มีหนังสือขออนุญาตผู้บริหารของ

หากเกินก าหนด30วนัท าการหลังวนัทีไ่ด้
รับจัดสรรเงินงบประมาณ
(3)มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(4)มีการแสดงหลักฐานช่องทางทีเ่ผยแพร่

ค าถาม หลักฐานประกอบ

ของหน่วยงาน
(7)มีรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ า

(6)มีค าส่ังมอบหมายการปิดประกาศหรือ
(5)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน

ท าการหลังจากวนัทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ
(3)มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2561
(4)มีการแสดงหลักฐานช่องทางทีเ่ผยแพร่
(5)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(6)มีค าส่ังมอบหมายการปิดประกาศหรือ

พร้อมเหตุผลจึงจะให้คะแนน
(10)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับค าตอบ
ใน EB4(1)
(1)มีหนังสืออนุมัติแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และปรากฏ

(8)มีหนังสือขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงาน
น าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(9)กรณีไม่ได้อยู่ในข่ายทีต้่องท าแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง(งบลงทุน)ให้เขียนอธบิาย

เดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือ

หน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนขึ้นเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน
5.กรณีหน่วยงานทีไ่ม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างให้
แสดงหลักฐานจากบันทึกรายงานของ
ผู้ปฏิบัติงานถึงหัวหน้าส่วนราชการทีจ่ัดท า
ทุกเดือน

จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

ปลดประกาศ กรณีทีห่น่วยงานเผยแพร่
ด้วยวธิปีระกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยว
กับการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ2561
เพือ่ให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการ
จักซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานได้โดยมี

ในแบบ EBIT ปลดประกาศ กรณีทีห่น่วยงานเผยแพร่
ด้วยวธิปีระกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน
(7)มีรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ า
เดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือ

องค์ประกอบดังนี้
1.ชื่อโครงการ
2.งบประมาณ
3.ผู้ซ้ือซอง
4.ผู้ยื่นซอง
5.ผู้ได้รับคัดเลือก
หน่วยงานต้องระบุวนัทีไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณและระบุวนัทีป่ระกาศเผยแพร่

การขออนุญาตน าขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน
(2)มีแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
2561 มีรายละเอียดชัดเจนอย่างช้า 30วนั

1.กรณีไม่มีงบลงทุนแต่มีงบอื่นๆทุกหมวด
   (1)ให้แสดงใบจัดสรรงบประมาณ
   (2)แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
   (3)หลักฐานการเผยแพร่
2.ใช้หลักฐานตาม EB4(1) แต่ถ่ายเอกสาร
แนบในข้อนี้ด้วย
3.ความครบถ้วนรายละเอียดองค์ประกอบ
ทัง้ 5 ส่วนให้ดูตามบริบทการจัดซ้ือหาก
ไม่ครบองค์ประกอบให้บันทึกรายละเอียด
เสนอหัวหน้าส่วน
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EB4
.(3)
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คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที ่7
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ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ในรอบเดือนขึ้นเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(9)มีเอกสารอื่นๆประกอบทีม่ีความ
สอดคล้องกับค าตอบใน EB4(2)
(1)มีหนังสือแจ้งเวยีนหลักฐานเกี่ยวกับ
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหวา่งเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซ้ือ

ประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

ประกาศ และควบคุม ก ากับ สอบทาน
(2)มีหนังสือขออนุญาตน าเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์หน่วยงาน
(3)มีหลักฐานการน าแนวทางการตรวจสอบ

ค าถาม หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหวา่งเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างและเสนองานเพือ่ป้องกันผล

1.ในหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยระบุเพิม่วา่
จัดซ้ือจัดจ้างอะไร

จัดจ้างและผู้เสนองานเพือ่ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น ค าส่ัง/ระเบียบ

จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
(8)มีหนังสือขออนุญาตผู้บริหารหน่วยงาน
น าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง

2.ใช้แบบฟอร์มตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินเป็นแบบรายงานผลการ

ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานของท่าน
มีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างไร

เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนบรรจุในชุดเอกสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง ตามประกาศฯก าหนด
(4)มีการแสดงหลักฐานช่องทางทีเ่ผยแพร่
(5)มีการแสดงหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามแผนฯทีด่ าเนินการในไตรมาส 1-2

ปฏิบัติมาแนบเพิม่เติม
3.จัดท าบันทึกสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
ในการจัดหา เช่น ข้อมูลร้านทีสื่บราคามา
พร้อมสรุปรายงานเหตุผลทีพ่ิจราณา
เลือกคู่ค้า เป็นต้น

กฎหมายก าหนด
2มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกตัดสินในแต่ละโครงการ
3มีประกาศเผยแพร่วธิกีารค านวณราคา
กลางของแต่ละโครงการ
4มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มี
คุณสมบัติในการซ้ือหรือจ้างแต่ละ
โครงการหรือไม่

ของปีงบประมาณ 2561
(6)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้อง
กับค าตอบใน EB4(3)

(1)มีเอกสารเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน
จัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน
เป็นรายโครงการ
 1มีประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ
โครงการล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ระยะเวลาที่

  (2)ภาพเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธุ์
หรือผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงาน

EB 5 ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการอย่างไร

2.มีเอกสารหลักฐานอื่นๆประกอบทีม่ี
ความสอดคล้องกับการตอบค าถามใน
eb5(1)-(5)
3.มีหนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือ
พิจารณาหรือส่ังการและปรากฏการขอ
อนุญาตน าเผยแพร่เวบ็ไซต์หน่วยงาน
4.กรณีวธิจีัดซ้ือจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
   (1)บันทึกข้อความขอนุมัติประกาศ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

1.มีหลักฐานจากระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ egp โดยมีหลักฐานการ
ลงนาม

5มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือ
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EB 6 
.(1)

.(2)

EB7
.(1)
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ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA
หลักฐานประกอบ

จัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวธิกีาร
จัดซ้ืดจัดจ้าง

EB 6 หน่วยงานของท่านมีการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร
มีการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ า
ปีงบประมาณ 2560 หรือไม่

(2)มีหลักฐานจากระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ค าถาม ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

(egp)โดยมีหลักฐานการลงนาม
(3)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้องกับ
ค าถามใน EB5(1)-(5)

1.ใช้การวเิคราะห์รูปแบบใดก็ได้(1)มีหนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือ
พิจารณาหรือส่ังการ และปรากฏการขอ
อนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน

ข้อความ การน าผลการวเิคราะห์การจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี 2560 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างในปี 2561

(1)มีเอกสารจากข้อ eb6(1) และเน้น

หรือเผยแพร่ช่องทางอื่น
(2)มีผลการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณ 2560 โดยต้องน า
เสนอข้อมูลการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ
รูปเล่มรายงาน
(3)มีการแสดงหลักฐานช่องทางทีเ่ผยแพร่
(4)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทีส่อดคล้อง
กับค าตอบใน eb6(1)

(3)มีจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(4)มีภาพถ่ายการให้บริการประชาสัมพันธ์
(5)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับeb7(1)

(1)มีหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์
ควรมีป้ายแสดงชัดเจนวา่อยู่จุดไหนของ

ข้อมูลสรุป
1.ข้อมูลสรุปจ านวนโครงการจ าแนกตามวธิี
2.จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรรและใช้จริง
3.สรุปการแก้ไขปัญหา

EB 7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
มีหน่วยประชาสัมพันธ ์ณ ทีท่ าการของ
หน่วยงานหรือไม่

มีการน าผลการวเิคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี 2560 มาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดซ้ือจัดจ้างในปี 2561 หรือไม่

ให้ชัดเจนในการเผยแพร่
1.ในการลงรูปภาพในเวบ็ไซต์ให้ระบุวนัที่

หน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการตลอด
เวลาราชการไม่เวน้เวลาพักกลางวนั
ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ
(2)มีค าส่ังมอบหมายงานให้ส่วนราชการ
หรือเจ้าหน้าทีใ่นด้านประชาสัมพันธข์อง
หน่วยงาน
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.(3)

.(4)

.(1)
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ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA

อ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานทางช่องทางใด
บ้าง อย่างน้อย 4 ช่องทาง

การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจทีเ่ป็นปัจจุบันทางเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานหรือส่ืออื่นๆหรือไม่

ค าถาม หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม
มีส่ือประชาสัมพันธเ์ผยแพร่บทบาทและ

บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการหรือไม่

มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและ

มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือรับ call center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานให้ call center

(3)มีหลักฐานการให้บริการข้อมูลตลอด
เวลาท าการหรือตลอด 24 ชม.
(4)มีหลักฐานระบบตอบรับอัตโนมัติอื่นๆ
เช่น สายด่วนผู้บริหาร
(5)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้องกับ
ค าถามใน eb7(4)

(1)มี print screen ข้อมูลอ านวจหน้าที่
ตามกฎหมายบนเวบ็ไซต์หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ทีเ่ข้าถึงได้จริง 4 ช่องทาง
(2)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้อง
กับค าตอบใน eb7(2)

(1)มี print screen ข้อมูลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางเวบ็ไซต์หรือส่ือต่างๆ
ของหน่วยงาน
(2)มีการแสดงข้อมูลระบุวนัทีช่ัดเจน
วา่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
(3)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้อง
กับค าตอบใน eb7(3)

(1)มีหลักฐานแสดงระบบการเข้าถึงข้อมูล
การด าเนินงานของหน่วยงาน
(2)มีหลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน หรือ

ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน
หรือไม่

1.มีกิจกรรมตอบสนองข้อร้องเรียน เช่น
หน้งสือแจ้งกลับวา่ได้รับข้อร้องเรียน
2.มfีlow chart ทีเ่ป็นระบบ
3.หน้งสือแจ้งกลับเมื่อแก้ไขข้อร้องเรียน

(5)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(6)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับ eb8(1)

1.หนังสือเวยีนในบริบทการประชาสัมพันธ์
ทีอ่อกไปตามส่วนราชการสามารถใช้ได้

1.อย่างน้อย 1 กิจกรรม ซ่ึงเป็นผลงานตาม
ภารกิจหลักหรือภารกิจอื่นๆก็ได้
2.เป็นปัจจุบัน

แล้วเสร็จ
4.หากหน่วยงานไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ท า
บันทึกเสนอหัวหน้าส่วนและน าขึ้นเผยแพร่
บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน

EB 8 หน่วยงานของทา่นมกีารด าเนนิการเกีย่วกับเรือ่งรอ้งเรยีนการปฏบิัตงิาน/การใหบ้รกิารอยา่งไร

(1)มีหลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลข
โทรศัพท์/อินเตอนร์เน็ต/ไปรษณีย์/อื่นๆ
ทีก่ าหนดตามความเหมาะสม
(2)มีหนังสือขออนุญาตน าคู่มือขึ้นเผยแพร่
บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(3)มีแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้
บริการของหน่วยงานทัง้เป็นคู่มือและเป็น
chart ติดบริเวณหน่วยงาน
(4)แสดงช่องทางการเผยแพร่
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ข้อ
.(2)

.(3)

.(4)
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ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ค าถาม

มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนหรือไม่
(1)มีโครงสร้างการแบ่งงาน
(2)มีค าส่ังมอบหมายให้ส่วนราชการหรือ
เจ้าหน้าทีจ่ัดการเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติ
งานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าทีภ่ายใน
หน่วยงานและเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
(3)มีการบรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่
รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนทัว่ไปอยู่ในคู่มือ
การปฏิบัติหรือแผนผังเกี่ยวกับการร้องเรียน
ให้ท าข้อความส าคัญไวด้้วย
(4)มีหนังสือขออนุญาตน าค าส่ังขึ้น
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(5)แสดงหลักฐานช่องทางน าไปเผยแพร่

มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้อง
เรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
การแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้

มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบหรือไม่

รับทราบ

(6)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(7)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้องกับ
eb8(2)
(1)มีหนังสือราชการทีไ่ด้รับรายงานผลการ

และแนวทางการแก้ไข
(2)มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพือ่ทราบและ
ส่ังการ ปรากฏบนเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(3)มีการแสดงหลักฐานการเผยแพร่อื่นๆ
(4)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้รายงานสรุปเสนอ
ผู้บริหารและมีการแสดงหลักฐานช่องทาง
การน าขึ้นเผยแพร่ มี print screen จาก
เวบ็ไซต์หนวยงาน

(2)มีระบบการตอบสนองให้โดยให้
print screen หรือ capture หน้าจอและให้
แสดงคู่มือการใช้งานตามระบบตอบสนอง
(3)มีเอกสารหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้อง
กับค าถามใน eb8(3)

(1)มีสรุปผลการด าเนินงานข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่พร้อมระบุปัญหา

ด าเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ยื่น
ร้องเรียนได้รับทราบ

(5)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับ eb8(4)



หน้า 8

ข้อ

.(1)

.(2)

.(3)

คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที ่7
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ค าถาม หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

มีการวเิคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่

(1)มีหนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม
เพือ่วเิคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการท างาน
ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(2)มีรายงานการประชุมเพือ่วเิคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(3)มีรายงานการวเิคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าทีท่ีอ่าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของภารกิจหลักและสนับสนุน
(4)มีหนังสือเสนอผู้บิรหารเพือ่ทราบและ
ส่ังการ ปรากฏการขออนุญาติเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์หน่วยงาน
(5)มีการแสดงช่องทางทีน่ าไปเผยแพร่
(6)มี print screen จากเวซ็ต์หน่วยงาน
(7)มีเอกสารอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับ eb9(1)

(1)มีเอกสารหลักฐานทีแ่สดงถึงการจัดท า
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

มีการประชุมหรือสัมนาหรือแลกเปล่ียน
ความรู้ภายในหน่วยงานเพือ่ให้ความรู้เร่ือง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าทีห่รือไม่

เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่
(2)มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมซ่ึง
ต้องเป็นเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน
(3)มีภาพถ่ายประกอบ
(4)มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพือ่ทราบ
รายงานสรุปผลการจัดโครงการ และปรากฏ
การขออนุญาตน าขึ้นเวบ็ไซต์
(5)แสดงหลักฐานช่องทางทีเ่ผยแพร่

(2)มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
(3)มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพือ่ส่ังการให้
ส่ือสารและปรากฏการขออนุญาติน าขึ้น
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(4)มีการแสกดงหลักฐานทีน่ าไปเผยแพร่
(5)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(6) มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับ eb9(2)

(1)มีหลักฐานการจัดประชุมเพือ่ให้ความรู้

4.มีมาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน

1.คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต้องให้ครอบคลุม 7 ประเด็นหลัก
และมีการทบทวนคู่มือทุกปี

เป็นหลักฐานประกอบการตอบแบบส ารวจ
4.รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา ต้องเป็น
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน กรณี สสอ.ต้องน า
เจ้าหน้าที ่รพ.สต.ในพืน้ทีเ่ข้าอบรม
5.กรณีไม่ใช้งบประมาณ สามารถด าเนิน
การให้ความรู้ในการประชุมประจ าเดือน

EB 9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร

1.มีภาพกิจกรรม
2.ก าหนดการประชุม
3.ไม่สามารถน าเอกสารหลักฐานการ
จัดอบรม/สัมมนาของหน่วยงานระดับเขต
สุขภาพ หรือหน่วยงานระดับจังหวดั มาใช้

(6)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน

1.มีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ
2.มีบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ
3.มีรายงานการวเิคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าทีท่ีอ่าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน



หน้า 9

ข้อ

.(4)

.(1)

.(2)

คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที ่7
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA
หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

มีการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติ
งานหรือระเบียบเพือ่ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่

หรือประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานได้

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี 2561เพือ่น า
มาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตใน
ปี 2561 หรือไม่

ค าถาม
(7)มีหลักฐานอื่นๆทีส่อดคล้องกับ eb9(3)

(1)มีหลักฐานการปรับปรุงขั้นตอนแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
(2)มีรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบประกาศ
เพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(3)มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพือ่ทราบส่ังการ
แจ้งเวยีน และปรากฏการขออนุญาตการ
น าขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
(4)มีการแสดงหลักฐานทีน่ าไปเผยแพร่
(5)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(6)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับ eb9(4)

(1)มีรายงานผลการวเิคราะห์แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามทุจริตของ
หน่วยงานประจ าปี 2561

มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจ าปี 2561

มีการวเิคราะห์ผลการด าเนินการตามแผน

1.มีการปรับปรุงแนวทางหรือระเบียบ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องไม่ใช่คู่มือฉบับเดิมเป็นการปรับปรุง

(1)มีแผน แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ

(2)มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพือ่อนุมัติแผน
และปรากฏการขออนุญาตน าขึ้นเผยแพร่
(3)แสดงหลักฐานการเผยแพร่
(4)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(5)มีหลักฐานเร่ิมต้นในการประกาศ
เจตจ านงสุจริตในเร่ืองการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานภายในเดือน ธ.ค.2560
(7)หลักฐานโครงการทีห่น่วยรับการปะเมิน

(2)มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพือ่ทราบ
/ส่ังการ/แจ้งเวยีน และปรากฏการขอ
อนุญาตน าขึ้นเวบ็ไซต์เพือ่เผยแพร่
(3)มีการแสดงหลักฐานช่องทางทีเ่ผยแพร่
(4)มี print screen จากเวบ็ไซต์หน่วยงาน

EB 10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร

1.ด าเนินการไม่เกินมีนาคม 2561

ไตรมาสที ่1 และ 3 มีรายงานผล

(5)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับ eb10(1)

(1)มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561
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ข้อ

.(1)

.(2)

คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที ่7
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ตามตัวชี้วดัที ่60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ค าถาม หลักฐานประกอบ ค าชี้แจงเพ่ิมเติม

มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน
เพือ่การบริหารงานทีโ่ปร่งใส

กรณีทีม่ีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีเ่พือ่การ
บริหารงานทีโ่ปร่งใสกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ทีแ่สดงถึงความพยายามทีจ่ะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น

(1)มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทีเ่ป็นทางการเพือ่ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการ
บริหารงานทีโ่ปร่งใส มีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
วตุถุประสงค์เพือ่การบริหารงานทีโ่ปร่งใส
ของหน่วยงาน ระเบียบแนวทางการท างาน
ของกลุ่มทีช่ัดเจน
(2)มีเอกสารอื่นทีส่อดคล้องกับ eb11(1)

(1)มีหลักฐานกิจกรรมทีแ่สดงถึงความ
พยายามทีจ่ะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
(2)มีหลักฐานสะท้อนความคิดริเร่ิมของ
กลุ่มเพือ่สร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
(3)มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพือ่ส่ังการและ
ปรากฏบนเวบ็ไซต์หน่วยงาน
(4)แสดงหลักฐานทีน่ าไปเผยแพร่
(5)มี print screen ช่องทางเผยแพร่
(6)มีเอกสารอื่นๆทีส่อดคล้องกับ eb11(2)

EB 11 เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานขอท่านมีการรวมกลุ่มเพือ่ตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร
1.บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
3.ต้องไม่ใช่โครงสร้างบุคลากรตาม
ภารกิจหลักทีเ่ป็นอยู่ตามหน้าที่
4.การจัดต้ังกลุ่มสามารถท าขออนุญาต
โดยท าบันทึกข้อความขอจัดต้ังโดยไม่ต้อง
ออกเป็นเลขค าส่ังจัดแต่งต้ังอย่างเป็น
ทางการก็ได้

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาให้
รับทราบ
2.รายงานสรุปผลการรวมกลุ่มและประเด็น
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพือ่ให้เกิด
ความโปร่งใส
3.ในกิจกรรมของกลุ่มมีเป้ามหายทีจ่ะท า
ให้เกิดความโปร่งใสสามารถท าได้ทัง้
ทางตรงและเชิงสนับสนุนให้เกิดความ
โปร่งใส





 


