
1 
 

 

 
 
 

 
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 

ชื่อหน่วยงำน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ ตามกฎกระทรวง เรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560  ข้อ 21 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  มีอ านาจ หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพื้นท่ีอ ำเภอ 
(๒) ด ำเนินกำรและใหบ้ริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขในเขตพื้นท่ีอ ำเภอ 
(๓) ก ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขตพื้นท่ีอ ำเภอ เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและมีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในพื้นท่ีอ ำเภอ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวง หน้ำ 13 เล่ม 134 ตอนท่ี 64 ก รำชกิจจำนุเบกษำ  14  มิถุนำยน 2560 
(5) พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรส่ือสำร สำธำรณะด้ำนสุขภำพ ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอ 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 
 

.(เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก เพื่อใช้ตอบขอ้ EB 5–EB 7 กรณีที่ภำรกิจหลักในกำรตอบข้อ EB 5–EB 7 ไม่ใช่
ภำรกิจเดียวกัน จะไม่พิจำรณำคะแนน) 
ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ ดังน้ี 
  มีการด าเนินการ 
  ไม่มีการด าเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ 
2. จัดท าแบบส ารวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน 
 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
3. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามข้อใดได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ข้อจ ากัดด้านต่างๆ ขอให้
 หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดในแบบส ารวจ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ตรวจ
 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป 
4. ภารกิจหลัก หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ังของหน่วยงาน ท้ังน้ี หากหน่วยงานมีภารกิจตาม
กฎหมายจัดต้ังมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกจิเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงาน 
ให้ความส าคัญมากท่ีสุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนมากที่สุด 
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อค าถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่  ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงานใช้บริบทของ
ภารกิจหลักในการตอบค าถาม ส่วนข้อค าถามที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ 
5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน 
ฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนนอย่างแม่นตรงมากท่ีสุด 
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ดัชนีควำมโปร่งใส 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
EB 1 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ) 
 มีการด าเนินการ  

         วิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ) ปี  2561 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฏ การขอ
อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีมีลักษณะ 
เป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5 องค์ประกอบ 

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1. http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB11.pdf 
2. http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB12.pdf 

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 2 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม 
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

 มีการด าเนินการ  

ก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความลงนามค าส่ัง/ขอ้ส่ังการและปรากฏการณ์ ขออนุญาตน าเผยแพร่บน
เว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

2. ค าส่ัง/ข้อส่ังการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ 
ได้รับมอบอ านาจ 

3 กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 

1. http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB21.pdf 
2. http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB22.pdf 
3 http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB23.pdf 

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
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EB 3 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี 
 มีการด าเนินการ 
   เผยแพร่แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี 
  เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ภาพถ่ายหน้าจอ) จ านวน 2 โครงการ 

2.            
  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 

1. http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB31.pdf 
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 4 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและข้ันตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 
 มีการด าเนินการ 
          เผยแพร่บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและข้ันตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ  
เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาส่ังการ และปรากฎการณ์ขอ 
อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 
 เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 

1. http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB41.pdf  
2. http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB42.pdf 
 http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB43.pdf 

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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ตัวช้ีวัดท่ี 2 : กำรมีส่วนร่วม (ตำมภำรกิจหลักท่ีหน่วยงำนเลือก) 
EB 5 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงไร 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 

 
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
หรือไม่ 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            
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EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
หรือไม่ 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 : กำรเปิดเผยข้อมูล 
EB 8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 9 หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 

 มีการด าเนินการ
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.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.           
2.           

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 

ควำมพร้อมรับผิด 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
EB 10 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.  

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 11 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
(ที่ผ่ำนมำ) 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.             
2.            
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  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 
 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

EB 12 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.             

2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 : กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี 
EB 13 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 14 หน่วยงำนมีกำรรำยงำนกำรประเมินผลเก่ียวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ
บุคลำกรในหน่วยงำน และเปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบ 
ในรอบปีงบประมำณ 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 : เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
EB 15 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณชน 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
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1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 : กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
EB 16 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำน 
 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 

ควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบตัิงำน 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 : กำรรับสินบน 
EB 17 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรปอ้งกันกำรรับสินบน 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
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2.            
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 : กำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมสุจรติ 
EB 18 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

EB 19 หน่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่ำว 
มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
หรือไม่ 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
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1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 : กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB 20 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

EB 21 หน่วยงำนมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก 
หรือกำรวำงระบบในกำรปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
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2.            
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

EB 22 หน่วยงำนมีกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำนในกำร 
ให้ควำมรู้เร่ืองกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่ 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 11 : แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
EB 23 หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เก่ียวข้อง 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            
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 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 24 หน่วยงำนมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ 
แผนที่เก่ียวข้อง 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
ตัวช้ีวัดท่ี 12: มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
EB 25 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 
1.            
2.            
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 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 26 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก  หรือกำรให้บริกำรประชำชน  
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้  

 มีการด าเนินการ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
  เอกสาร/หลักฐานกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

 
กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต 


