
 

Check list เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ EBIT ขอ EB1–EB24  
การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ 92) 
หนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรแีละหนวยงานเปาหมายในสังกัด  
ครบทุกประเด็นคําถามตามเกณฑการประเมินผานระบบ MITAS โดยใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง  

ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  
EB 1 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 1) บันทึกขอความลงนามคําสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) คําสั่ง/ประกาศ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดใหมีการเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน ลงนามโดยผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน 

� 3) กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน รายละเอียดเน้ือหาดังน้ี 1) มีลักษณะ/ประเภทขอมูลท่ี
หนวยงานตองเผยแพรตอสาธารณะ 2) มีการระบุวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ระบุเวลาการดําเนินการและผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะอยางชัดเจน 3) มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานเผยแพรขอมูลอยางตอเน่ืองในลักษณะการ
รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 4) บันทึกขอความรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
ของหนวยงาน โดยเสนอรายงานตอผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (รายงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 6) วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตในระบบ MITAS 
EB 2 หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 1 วาง Link หลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงานท่ีแสดงถึงการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวนตามท่ีกําหนดและเปนปจจุบันในระบบ MITAS 

มีรายละเอียดดังน้ี 
   1) ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนปจจุบัน ประกอบดวย 

    � 1.1 ขอมูลผูบริหาร แสดงรายนามของผูบรหิารของหนวยงาน ประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย หมายเลขโทรศัพท 

    � 1.2 นโยบายของผูบริหาร 

    � 1.3 โครงสรางหนวยงาน 

    � 1.4 หนาท่ีและอํานาจของหนวยงานตามกฎหมายจดัตั้ง หรอืกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

    � 1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

    � 1.6 ขาวประชาสมัพันธ ท่ีแสดงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของหนวยงาน และเปน
ขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    � 1.7 ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส แผนท่ีตั้งหนวยงาน    

    � 1.8 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจตามภารกิจ



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

ของหนวยงาน 

    � 1.9 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH  

    � 1. 10 ยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวม 

    � 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

    � 1.12 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

    � 1.13 ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

    � 1.14 อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจรยิธรรม ประจาํสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปจจุบัน 

    � 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

� 2) นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

� 3) แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน และการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการ ประจําปของหนวยงาน 
(แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน ทุกแผน) 

� 4) แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน และการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปของหนวยงาน 

� 5) หลักเกณฑ / ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรยีนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาท่ี 

� 6) หลักเกณฑ / ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรยีนเรื่องการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

� 7) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการและการรองเรยีนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

� 8) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
    9) ขอมูลการจัดซื้อจดัจาง ประกอบดวย 

    � 9.1 การวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําปท่ีผานมา (ปงบประมาณพ.ศ. 2563) 

    � 9.2 แผนการจดัซือ้จัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป 

    � 9.3 ผลการดําเนินการตามแผนการจดัซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําปประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

    � 9.4 ประกาศสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซื้อจดั
จาง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจดัจางของหนวยงานในการเปดเผยขอมลูความขัดแยงทางผลประโยชนของ
หัวหนาเจาหนาท่ี 

    � 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 

    � 10) คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 

    � 11) คูมือข้ันตอนการใหบรกิาร (ภารกิจใหบริการประชาชนตามพระราชบัญญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ) (ถามี) 
หมายเหตุ ขอ 1) ถึงขอ 11) ตองมีแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

EB 3 หนวยงานมีรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการ
จัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 

� 1) บันทึกขอความเสนอรายงานผูบริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตใหนํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการ
จัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) รายงานการวิเคราะหผลการจัดช้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเปนรูปเลมรายงาน โดย
ตองเสนอขอมูลการวิเคราะหอยางเปนระบบใน 4 องคประกอบ คือ 
   2.1 การวิเคราะหความเสี่ยง 
   2.2 การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 
   2.3 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
   2.4 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางและการ
จัดหาพัสดุ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 3) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 4) วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตในระบบ MITAS 
EB 4 หนวยงานมีมาตรการ และการวางระบบเพ่ือสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
 

   1) ประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจําปของหนวยงาน ภายใน 30 วันทําการ ระบุวันท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ ในชองคําอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันท่ีท่ีไดทําการประกาศเผยแพรใหชัดเจน 

    � 1.1 บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

    � 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 

    � 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

    � 1.4 คําสั่งมอบหมายการปดประกาศ หรือปลดประกาศ     

    � 1.5 แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

    � 1.6 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตในระบบ MITAS 
    2) รายงานผลของแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงานตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (งบลงทุน ทุกไตร
มาสและงบดําเนินการทุก 6 เดือน) 

    � 2.1 บันทึกขอความเสนอรายงานผูบริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

    � 2.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามกรอบเวลาท่ี
กําหนด 

    � 2.3 แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
    �2.4 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตในระบบ MITAS 

    3) การปองกันผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา 



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

    � 3.1 หนังสือแจงเวียนหลักฐานเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนเปนคาสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศฯลฯ และการควบคุม กํากับ สอบทาน (ประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของ
หัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี และผูตรวจรับพัสดุ จํานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 
บาท) 

    � 3.2 หนังสือขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

    � 3.3 หลักฐานชุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีการนําประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี และผูตรวจรับพัสดุ แนบกับ
ชุดใบสําคัญการเบิกจาย  โดยแลดงในทุกไตรมาสๆละ 2 ชุด 

     � 3.4 แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

     � 3.5 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตในระบบ MITAS 
EB 5 หนวยงานมีการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุใน
รอบเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 1) บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) แบบสรุปผลการจดัหาพัสดุในแตละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุกๆ ไตรมาส 

� 3) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 4) วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตในระบบ MITAS    
EB 6 ผูบริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  � 1) บันทึกขอความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร

บนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานและเปนนโยบายท่ีใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 3) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 4) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
 

EB 7 หนวยงานมกีารกําหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานตํ่า 

กรณีดําเนินการใหม / ทบทวน 

� 1) บันทึกขอความลงนามคําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ํา และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) คําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา ท่ีออกโดย
ผูบริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) 

� 3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา ประกอบดวย 



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

       - หลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
       - หลักเกณฑการพิจารณาใหคุณหรือใหโทษตอผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผูท่ีมีผล
การประเมินไมผานเกณฑ 
       - วิธีการ ข้ันตอน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ํา ตอผูบังคับบัญชา 
       - มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเน่ือง 

� 4) หลักฐานการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจใหทราบท่ัวท้ังองคกร ตองเปนของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 5) หลักฐานหนังสือแจงเวียน ตองเปนของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
กรณีใชหลักเกณฑเดิมท่ียังคงใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

� 1) บันทึกขอความลงนามคําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ํา และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

� 2) คําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา ท่ีออกโดย
ผูบริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) 

� 3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา ประกอบดวย 
       - หลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
       - หลักเกณฑการพิจารณาใหคุณหรือใหโทษตอผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผูท่ีมีผล
การประเมินไมผานเกณฑ 
       - วิธีการ ข้ันตอน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ํา ตอผูบังคับบัญชา 
       - มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเน่ือง 

� 4) หลักฐานการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจใหทราบท่ัวท้ังองคกร ตองเปนของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 5) หลักฐานหนังสือแจงเวียน ตองเปนของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 8 หนวยงานมีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
ของบุคลากรในหนวยงาน ระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบ 
รอบปงบประมาณท่ีผานมา และรอบปงบประมาณ 
 
 

� 1) บันทึกขอความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปของบุคลากรในหนวยงานระดับดีเดนและดีมาก และปรากฏการขอ
อนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของบุคลากรในหนวยงาน ระดับดีเดนและดีมาก ตองดําเนินการตาม
กฎหมายประเด็นการจางงาน ตามขอ EB 7 ขอ 3.1 ถึงขอ 3.5 ประกอบดวย ขาราชการลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว 
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของบุคลากรในหนวยงานระดับ



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

ดีเดน และดีมาก รอบปงบประมาณท่ีผานมา และรอบปงบประมาณ 
       ไตรมาสท่ี 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) 
       ไตรมาสท่ี 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

� 3) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 9 หนวยงานมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
เกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัย
รวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 

� 1) หลักฐานการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัยรวมท้ัง
การปองกันมิใหกระทําผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  
        1.1 บันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการ 
        1.2 โครงการ 

� 2) รายช่ือผูเขารวมการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัย
รวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จะตองมีรายช่ือเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ เขารวมการอบรมดวย 

� 3) บันทึกขอความเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบรายงานการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเก่ียวกับการเสริมสรางและ
พัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัย รวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 4) รายงานการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัยรวมท้ัง
การปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 

� 5) ภาพกิจกรรมท่ีระบุวัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม 

� 6) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 7) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 10 หนวยงานมแีนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 
และชองทางการรองเรียน 

� 1) คูมือการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ท่ีมีแบบฟอรมการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน มี 
        - ข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  
        - สวนงานท่ีรับผิดชอบ  
        - ระยะเวลาการดําเนินการ 
        - การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน  
        - วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทาการรองเรียน 
        - ชองทางการรองเรียน 

� 3) บันทึกขอความ และรายงานผลการดาํเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน จานวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน) 
        รอบ 6เดือนหลักฐานการรายงานผล ฯ ใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน  



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

        เดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 
        รอบ 12เดือนหลักฐานการรายงานผล ฯ ใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน  
        เดือนเมษายน 2564 -กันยายน 2564 

� 4) หลักฐานท่ีแสดงถึงชองทางการรองเรียน อาทิ ผานระบบหมายเลขโทรศัพทผานระบบอินเตอรเน็ต ผานระบบไปรษณีย ผาน 
Application หรือชองทางอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงานกําหนดตามความเหมาะสม 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 11 หนวยงานมีขอมูลเชิงสถติิเรื่องรองเรียน � 1) บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานตองมี 
        - มีการวิเคราะหปญหา / อุปสรรค 
        - แนวทางแกไข  
        - รายงานตอผูบังคับบัญชา จานวน 2 รอบการประเมิน คือ  
          ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน)รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564  
          ไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน)รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 

� 3) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตองม ี
        - มีการวิเคราะหปญหา / อุปสรรค 
        - มีแนวทางแกไข  
        - รายงานตอผูบังคับบัญชา จานวน 2 รอบการประเมิน คือ  
          ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564  
          ไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน)รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 

� 4) กรณีในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานไมมีเรื่องรองเรียน ท้ัง 2 ประเด็น  
        - หลักฐานรายงานสรุปผลวาหนวยงานไมมีเรื่องรองเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         (เรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และเรื่องเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หรือมีรายงานสรุปผล เพียงกรณีใดกรณีหน่ึง) 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 12 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาส
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน 

� 1) หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน ท่ีดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       1.1 บันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

       1.2 โครงการ / กิจกรรม 

� 2) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมท่ีแสดงชื่อผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย มารวมวางแผน และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตามภารกิจท่ีเลือก ท่ีผูบริหารรับทราบ 

� 3) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมท่ีแสดงชื่อผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย มารวมในการดําเนินการ ตามภารกิจท่ีเลือก ท่ี
ผูบริหารรับทราบ 

� 4) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจท่ีเลือก ท่ีผูบริหารรับทราบ 

� 5) ภาพกิจกรรม ท่ีระบุวัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

� 6) บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

� 7) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 8) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 13 หนวยงานมกีารกําหนดมาตรการและระบบในการปองกันการ
รับสินบน 

� 1) บันทึกขอความลงนามคําสั่ง ประกาศ หรือขอสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําไปเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) คําสั่ง ประกาศ หรือขอสั่งการ มาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นขอ 2.1 ถึงขอ 2.7 ตามท่ีหนวยงานกําหนด ท่ี
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตาม 
        2.1 มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม (No Gift 
Policy) 
        2.2 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 12 กันยายน 2560 ท่ีกําหนดวา  
             - หามหนวยบริการหรือหนวยงานทําการจัดซื้อ ทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา
หรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยาเขากองทุนสวัสดิการของหนวยบริการน้ัน หนวยงานประกาศใช และดําเนินการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2557 
        2.3 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
        2.4 มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพยสินบริจาค  
        2.5 มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 
มาตรการการใชรถราชการ มาตรการการเบิกคาตอบแทน มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามท่ี
กฎหมายกําหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกําหนด 
       2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐ
กําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
       2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล (ถามี) 
เฉพาะหนวยงานท่ีมีกองทุนสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการ



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรณีท่ีหนวยงานท่ีไมมีการดําเนินการในขอ 2.7 ใหอธิบายแจงผูตรวจประเมิน 

� 3) หลักฐานหนังสือแจงเวียน 

� 4) บันทึกขอความรับทราบการกํากับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบประเด็นขอ 2.1 
ถึงขอ 2.7 ตามท่ีหนวยงานกําหนด 
กรณีท่ีหนวยงานท่ีไมมีการดําเนินการในขอ 2.7 ใหอธิบายแจงผูตรวจประเมิน 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 14 หนวยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน
ของราชการท่ีถูกตอง 

� 1) บันทึกขอความลงนามขอสั่งการอยางเปนทางการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

� 2) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงานของรัฐ ยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการ
ยืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจาหนาท่ีรัฐของหนวยงานท่ีมีกลไกการกํากับติดตาม 

� 3) มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐท่ีมีกลไกการกํากับติดตาม 

� 4) หนังสือแจงเวียนแนวปฏิบัติ ตามขอ 2. และ ขอ 3.  

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 15 หนวยงานมขีั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ
ราชการไปใชปฏิบัติในหนวยงาน 

� 1) บันทึกขอความลงนามขอสั่งการอยางเปนทางการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) มีแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงานของรัฐ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน 
และการยืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ 

� 3) มีแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ 

� 4) หนังสือแจงเวียนการปฏิบัติ 
    - การยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงานของรัฐ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช
นอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ 
    - การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต ในระบบ MITAS 
EB 16 หนวยงานมกีารเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานตอสาธารณชน 

� 1) บันทึกขอความลงนามประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

� 2) ประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  

� 3) เจตจํานงสุจริตของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตอสาธารณชน ท่ีมีหลักฐานการดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 (ระยะเวลาต้ังแตเดือน



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

� 4) ภาพถายกิจกรรม ท่ีระบุวัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
EB 17 หนวยงานมแีผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม ประจําปของหนวยงาน 

� 1) บันทึกขอความเสนอผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผานความเห็นชอบและลง
นามอนุมัติแผนปฏิบัติการ ฯ โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2563  

� 3) แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผานความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการ ฯ โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
ในวันท่ี 16พฤศจิกายน 2563 

� 4) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 5) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
EB 18 หนวยงานมีรายงานการกํากับติดตามการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏิบัติการสงเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปของ
หนวยงาน  

1) ผลการกํากับติดตามการดําเนินการแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ.ศ. 2564  

        � 1.1รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการ (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือน
กันยายน 2564)  

        � 1.2หนังสือเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

        � 1.3แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

        � 1.4Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
2) ผลการกํากับติดตามการดําเนินการแผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจําป พ.ศ. 2564 

     � 2.1รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามขอกําหนดของคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอรมการรายงานและการ
ติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอรมท่ี 2 และแบบฟอรมท่ี 3) และจัดสงตามปฏิทินท่ีกําหนดในคูมือ ฯ ทุกประการ 
              - แบบฟอรมท่ี 2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 
2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) 
              - แบบฟอรมท่ี 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และ
รอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) 



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

     � 2.2หนังสือเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

     � 2.3แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

     � 2.4Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
พิจารณาการจัดทํารูปเลมรายงาน ท่ีประกอบดวย 
      1. ปกหนา 
      2. คํานํา 
      3. สารบัญ 
      4. บทท่ี 1–3 (แลวแตกรณ)ี 
      5. ภาคผนวก (แลวแตกรณี) 
      6. บรรณานุกรม / เอกสารอางอิง (แลวแตกรณี) 
      7. ปกหลัง 

EB 19 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอนของหนวยงาน 

� 1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน  

� 2) สรุปผลการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน  

� 3) รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

� 4) หนังสือเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
พิจารณาการจัดทํารูปเลมรายงาน ท่ีประกอบดวย 
      1. ปกหนา 
      2. คํานํา 
      3. สารบัญ 
      4. บทท่ี 1–3 (แลวแตกรณ)ี 
      5. ภาคผนวก (แลวแตกรณี) 
      6. บรรณานุกรม / เอกสารอางอิง (แลวแตกรณี) 
      7. ปกหลัง 

EB 20 หนวยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอน โดยการกําหนดมาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสีย่ง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

� 1) บันทึกขอความลงนามคําสั่ง / ขอสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) แนวการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองตามบทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอนของหนวยงานท่ีไดจากขอ EB 19 อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

� 3) หลักฐานหนังสือแจงเวียน 



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

� 4) บันทึกขอความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
EB 21 หนวยงานมกีารอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

� 1) หลักฐานการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในหนวยงานปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน  
        1.1บันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการ 
        1.2โครงการ 

� 2) รายช่ือผูเขารวมการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในหนวยงาน 

� 3) บันทึกขอความเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบรายงานการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในหนวยงาน
ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 4) รายงานการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในหนวยงาน 

� 5) ภาพกิจกรรมท่ีระบุวัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม 

� 6) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 7) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
EB 22 หนวยงานมกีารเสริมสรางวัฒนธรรมสจุริตและตอตานการ
ทุจริตภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต”  

� 1) หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 
        1.1บันทึกขอความขออนุมัติดาเนินการโครงการ 
        1.2โครงการ 

� 2) รายช่ือผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต”  
        สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จะตองมีรายชื่อผูเขาอบรมโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี เขารับการอบรมดวย  
หมายเหตุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ อาจมีรายชื่อผูเขาอบรมจากความรวมมือจากชุมชน 

� 3) บันทึกขอความเสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ไปเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 4) รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” 

� 5) ภาพกิจกรรม ท่ีมีการระบุวัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ / กิจกรรม 

� 6) มีแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 7) วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 



 
ประเด็นคําถาม เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษท่ีตองมีแสดง  

EB 23 หนวยงานมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงาน ในนาม 
“ชมรม STRONG…” 

� 1) หลักฐานการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานในนาม “ชมรม STRONG…” ท่ีมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรม STRONG...ท่ี
ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

� 2) แนวทางการดําเนินกิจกรรมของชมรม STRONG... 

� 3) รายช่ือสมาชิกของชมรม STRONG... 

� 4) กิจกรรมการดําเนินงานของชมรม STRONG... ท่ีมีความตอเน่ือง 

� 5) แบบฟอรมการเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

� 6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
EB 24 หนวยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ศักด์ิศรีของผูปฏิบัติงานมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

� 1) บันทึกขอความลงนามประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

� 2) ประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ประกาศเจตนารมณ ฯ ท่ีจัดทําใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

� 3) คูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศในการทํางานของหนวยงาน 

� 4) บันทึกขอความแจงเวียนประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และคูมือ
แนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหนวยงาน 

� 5) รายงานการกํากับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหนวยงาน ตามแบบ
รายงานท่ีกําหนดดําเนินการใหเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 4 

� 6) แบบฟอรมการเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

� 7) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน ในระบบ MITAS 
 
หมายเหตุ *** การประเมินรอบไตรมาสท่ี 2 ระบบ MITAS เปดแนบLink แสดงเอกสารหลักฐานฯ ต้ังแตวันท่ี  1 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 15 มีนาคม 2564 

 
 


