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ยุทธศาสตร์กระทรวง (4E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
น้ําหนัก
หน่วยรับการประเมิน

4. Governance Excellence
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
40. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
79. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
๑. โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
๑. พัฒนาสู่หน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
๖๐. ร้อยละของโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่มีระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ITA ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๕
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ ๓.๐๐00
ประเภทของ KPI  Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คําอธิบาย:
ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ (คอร์รัปชั่นมากที่สุด)–๑๐๐(คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) จัดทําโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติของประเทศเยอรมนีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชั่นและมีเครือข่ายใน ๑๒๐ ประเทศทั่วโลก การประเมินหน่วยงานเพื่อส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI)กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และใช้แบบประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
องค์ ป ระกอบ การป ระเมิ น คุ ณ ธรรมและความโป ร่ ง ใสใน การดํ า เนิ น งาน ของห น่ วยงาน ภ าครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๓. ความปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน (Corruption Free Index) ประเมิ น จากการรั บ รู้ แ ละ
ประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
๔. วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร (Integrity Culture) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายใน
หน่ วยงานภาครัฐ และจากข้ อมู ลเอกสาร/หลัก ฐานเชิงประจัก ษ์ (Evidence Base) บนพื้ น ฐานของข้อเท็ จจริงในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
๕. คุ ณ ธรรมการทํ างานในหน่ ว ยงาน (Work Integrity) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของเจ้ าหน้ า ที่ ภ ายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
รอบ ๓ เดือน
EB๔ - EB๖

รอบ ๖ เดือน
EB1 – EB๑๑

รอบ ๙ เดือน
EB๑ – EB๑๑
๒๔๒
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รอบ ๑๒ เดือน
EB๑ – EB๑๑
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เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ข้อ ๑
-

ระดับ ๓
ข้อ ๒

ระดับ ๔
-

ระดับ ๕
ข้อ ๓

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๒
๖๕
๗๐

ระดับ ๓
๗๕

ระดับ ๔
๘๐

ระดับ ๕
๘๕

สูตรคํานวณ
ร้อยละของคะแนนการดําเนินงาน ITA
=
ข้อ
EB๑

EB๒

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม (๑๐๐)

X 100

รายละเอียดการดําเนินงาน
(๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
2. โครงการ
3. แสดงภารกิจหลักที่เลือก
4. รายงานประชุ ม /โครงการ กิ จ กรรมที่ แ สดงชื่ อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มาร่ ว มแสดงความ
คิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

(๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
2. โครงการ
3. รายงานประชุ ม /โครงการ กิ จ กรรมที่ แ สดงชื่ อ
ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทําแผนงาน/
โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
4. แผนงาน
5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

(๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
2. โครงการ
3. รายงานประชุ ม /โครงการ กิ จ กรรมที่ แ สดงชื่ อ
ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดําเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือก
จากการประชุ ม หรื อ ออกไปดํ า เนิ น กิ จ กรรมนอก
สถานที่
4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
1. หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติการตาม
แนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนําเอกสาร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานทําขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐาน
เดียวกัน
3. แสดงหลักฐานช่องทางที่นําไปเผยแพร่

(๑) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
หรือไม่
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ข้อ

รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
4. Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
จาก Web site หน่วยงาน

(๒) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่

EB๓

1. หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/
สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเอกสารเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหา
แนวทางการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุง
3. Print Screen ตามข้อ 1 และข้อ 2 จาก Web
site หน่วยงาน
(๑) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ 1. หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติการตาม
ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วน แนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนําเอกสาร
ได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานทําขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐาน
เดียวกัน
3. แสดงหลักฐานช่องทางที่นําไปเผยแพร่
4. Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานจาก Web site หน่วยงาน
(๒) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละ 1. หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติการตาม
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่
แนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนําเอกสาร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คู่มือที่เป็นระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
ต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของ
ระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักตั้งแต่ ปัจจัย
นําเข้า (Input) กระบวนการปฏิบัติงาน
(Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. กรณีแสดงระบบ ต้องมีคู่มือประกอบแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกัน
หรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจหลักตั้งแต่ปัจจัยนําเข้า (Input)
กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์
(Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
4. แสดงหลักฐานช่องทางที่นําไปเผยแพร่
5. Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานจาก Web site หน่วยงาน
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ข้อ
EB๔

รายละเอียดการดําเนินงาน
(๑) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560) หรือไม่

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ
ลงทุน) และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) มี
รายละเอีย ดชัดเจน อย่างช้าภายใน 30 วันทําการ
หลังวันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หากเกิน
กําหนด ให้เขีย นคําอธิบายพร้อมเหตุผล ในแบบ
Evidence Based
3. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
4. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

(๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. ผู้ซื้อซอง
4. ผู้ยื่นซอง
5. ผู้ได้รับคัดเลือก

1. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปรากฏการขอ
อนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดชัดเจน อย่างช้าภายใน 30
วันทําการ หลังวันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หาก
เกินกําหนด ให้เขียน คําอธิบายพร้อมเหตุผลในแบบ
Evidence Based
3. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

(๓) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

1. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทาง
การตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น
คําสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศ ฯลฯ
2. หนังสือขออนุญาตนําเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
5. หลักฐานที่มีการนําผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ
ดังกล่าว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในไตร
มาส 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหาร

๒๔๕
60.ITA_new

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อ
EB๕

EB๖

รายละเอียดการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. เอกสารการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานจัดซื้อจัด
จ้ า งโครงการต่ า งๆในแต่ ล ะขั้ น ตอน/กระบวนการ
ประกอบด้วย
(1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม่
(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการ
หรือไม่
(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลาง
ของแต่ละโครงการ หรือไม่
(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการ
ซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล
ที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ที่ Print
ออกมาจากระบบ e-GP และนํามารวบรวมเป็น
เอกสารหลักฐานตามข้อ (1)-(5)
(๑) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 1. หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาหรือสั่ง
การ และปรากฎการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์
พ.ศ. 2559 หรือไม่
ของหน่วยงาน
2. ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยต้องนําเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบงบประมาณ ภาพรวม
ของหน่วยงาน โดยจําแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็น
ว่าในหมวดที่มีรายการจัดชื้อจัดจ้าง โครงการ/งาน
ใดบ้าง ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของ
การจัดชื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบ
งบประมาณที่ตั้งไว้ และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ
ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลถึงกรณีมีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่
มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้ว ตามวงเงินที่ได้รับการ
จัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณในหมวดงบดําเนินงาน งบค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น และในรายงาน
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ควรมีสาระสําคัญ
อาทิ
(1) ปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดในการจัดซื้อจัด
จ้าง
(2) การประหยัดงบประมาณ
(3) ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๒๔๖
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คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อ

EB7

รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
(4) แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กําหนด
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

(๒) มีการนําผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

ใช้เอกสารจากข้อ EB 6 (1) และเน้นคํา
การนําผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. หลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์ ควรมีการ
แสดงป้ายที่จัดเจนว่าอยู่ ณ จุดใดของสํานักงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตลอดเวลาราชการ โดยไม่พัก
กลางวัน แสดงภาพถ่ายประกอบ
2. มีจุดบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
3. ปรากฏงานด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจหลัก ใน
โครงสร้างของหน่วยงาน
4. ภาพถ่ายการให้บริการประชาสัมพันธ์บริการ
ประชาชน

(๑) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน
หรือไม่

(๒) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย
4 ช่องทาง)

1. Print Screen ข้อมูลอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(กฎกระทรวงฯ) บน Website หรือสื่อสังคมอื่นๆ (ที่
สามารถเข้าถึงได้จริง) อย่างน้อย 4 ช่องทาง ข้อมูลที่
นํามาเผยแพร่ต้องเข้าใจง่าย ได้แก่
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
4. ..........................

(๓) การแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็น 1. Print Screen ข้อมูลอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(กฎกระทรวงฯ) บน Website หรือสื่อสังคมอื่นๆ
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
2. Print Screen บทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบัน บน
Website หรือสื่อสังคมอื่นๆ
(๔) มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการของหน่วยงาน หรือไม่

๒๔๗
60.ITA_new

1. หลักฐานแสดงระบบการเข้าถึงข้อมูลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
2. หลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน หรือ Call Center
หรือ
3. หลักฐานระบบอัตโนมัติอื่นๆ เช่น สายด่วน
ผู้บริหาร สายด่วนภารกิจ เน้นการให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาทําการ หรือ
4. หลักฐานอื่นๆ

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อ
EB8

รายละเอียดการดําเนินงาน
(๑) มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่

(๒) มีการกําหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน หรือไม่

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/ช่องทาง
อื่นๆ ที่หน่วยงานกําหนด ตามความเหมาะสม
2. หนังสือขออนุญาตนําคู่มือฯ ขึ้นเผยแพร่บน Web
site หน่วยงาน
3. คู่มือ /แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
ของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่
ติดบริเวณหน่วยงาน
4. ภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
1. คําสั่งมอบหมายให้สํานัก กอง ฝ่าย
มีหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน
2. กรณีบรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป
อยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแผนผัง (Flow Chart)
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ทําข้อความสําคัญไว้ด้วย
3. หนังสือขออนุญาตนําคําสั่งฯ หรือคู่มือฯ ขึ้น
เผยแพร่บน Web site หน่วยงาน
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
1. ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ
Capture หน้าจอ
2. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

(๓) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผล
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
(๔) มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่

๒๔๘
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1. สรุปผลการดําเนินการ
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ที่ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และ
ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
4. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง ต้องแสดงรายงานสรุปผลที่สําเสนอต่อ
ผู้บริหาร หรือหลักฐาน
ที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อ
EB9

รายละเอียดการดําเนินงาน
(๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. สรุปผลรายงานการประชุมฯ
3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งภารกิจ
หลักและภารกิจสนับสนุน
4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และ
ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

(2) มีการจัดทําคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

1. รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรม
2. คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) ประกอบ
กิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(๓) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่

(๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
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1. หลักฐานการจัดการประชุมหรือสัมมนาหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
(ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ)
2. โครงการประชุม/สัมมนา
3. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ /แจ้งเวียน
และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
5. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
1. หลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/
แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากผลการวิเคราะห์
2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ /แจ้งเวียน
และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อ
EB10

EB11

รายละเอียดการดําเนินงาน
(๑) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนํามาปรับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 หรือไม่

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ/แจ้งเวียน
และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปรากฏการขอ
อนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพื่อ
เทียบเคียง)

(๒) มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปรากฏการขอ
อนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
4. หลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานได้ดําเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีสมาชิก
วัตถุประสงค์ มีกิจกรรมเพื่อดําเนินกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
2. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนาความโปร่งใส
3. การรวมกลุ่ม

(๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่

(๒) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่
โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น หรือไม่
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1. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
2. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของ
กลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนาความโปร่งใส
3. หนังสือเสนอผู้บริหาร เพื่อสั่งการ
และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
4. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วิธีการจัดเก็บข้อมูล / แหล่งข้อมูล :
แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture)
โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง
โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นายคเนศ วงษา
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔ ๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๓๐,๑๓๒

กลุ่มงานนิติการ สสจ.บุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๖๔๐๐๗๓๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นายคเนศ วงษา
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๑๓-๑๑๔

กลุ่มงานนิติการ สสจ.บุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๘๔๘๔๕๖๓
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