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แบบส ารวจหลักฐานเชงิประจกัษ์ 
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

ในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

แบบส ารวจหลักฐานเชงิประจกัษ์ฉบบันี ้ใชเ้ฉพาะหนว่ยงานในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค ประกอบดว้ย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัด โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทัว่ไป 
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ และโรงพยาบาลชมุชน เทา่นัน้ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ได้ด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มี
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อม  รับผิด (3) ดัชนีความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น าหลักการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)ใน
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แบบส ารวจนี้เป็นแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขประยุกต์จากแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของส านักงาน ป.ป.ช. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช้ประเมินตาม 
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนีข้างต้น จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับ
เอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้
หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการ 
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสังคมสูงสุด 

------------------------------ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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ชื่อหนว่ยงาน โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา                               

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ   กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ      
        จากบทบัญญัติข้อที่ 21  ที่ระบุอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาล (ส านักงานสาธารณสุข)  ท าให้มีการ
พิจารณาถึงภารกิจหลักที่จะเป็นตัวแทนส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปี 2562 โดยโรงพยาบาลโนนไทย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ได้เลือก
ภารกิจหลักคือ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวง โดยมีการมอบหมายภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโรงพยาบาลโนนไทย           .  
 

.(เลือกเพียง 1 ภารกจิหลัก เพื่อใชต้อบข้อ EB 5–EB 7 กรณีทีภ่ารกจิหลกัในการตอบขอ้ EB 5–EB 7 ไมใ่ช่
ภารกจิเดยีวกนั จะไม่พจิารณาคะแนน) 

 
ค าอธบิายวธิกีารตอบแบบส ารวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ ดังนี้ 
  มีการด าเนินการ 
  ไม่มีการด าเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ 
2. จัดท าแบบส ารวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ  รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน 
 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
3. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ข้อจ ากัดด้านต่างๆ ขอให้
 หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดในแบบส ารวจ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ตรวจ
 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป 
4. ภารกิจหลัก หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีภารกิจ 
 ตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงาน 
 ให้ความส าคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการ
 ด าเนินงาน จ านวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อค าถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ 
 ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบค าถาม ส่วนข้อค าถามที่ไม่ได้ระบุถึง
 ภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ 
5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ  ทั้งนี้ เพ่ือให้
 ผู้ตรวจประเมิน ฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนน 
 อย่างแม่นตรงมากที่สุด 
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ดัชนคีวามโปรง่ใส 
ตวัชี้วดัที่ 1 : การจดัซือ้จดัจ้าง 
EB 1 หนว่ยงานมีการวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จัดจา้งประจ าป ี(ทีผ่า่นมา) 

 มีการด าเนินการ  

     ทุกสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย จะด าเนินสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหารให้รับทราบและน าเผยแพร่ข้อมูลต่อไป 
 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
2.  

 
  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1. - บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2561 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย 
- สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโนนไทย 

 
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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EB 2 หนว่ยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิ 
ความโปรง่ใสในการจัดซื้อจดัจา้ง 

 มีการด าเนินการ  

     โรงพยาบาลโนนไทย ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมจัดท ากรอบ
แนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ขออนุมัตเิผยแพร่ประกาศ 
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2562 

- บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยงบลงทุน,แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบด าเนินงาน 

- หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน 
- ค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ 
- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

และ print screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย 
2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

- บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2561 
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

และ print screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย 
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น

ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
- บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ 
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
- แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผย

ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- ชุดใบส าคัญการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2562 
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 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 
 

EB 3 หนว่ยงานมีการเผยแพรแ่ผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี 

 มีการด าเนินการ 

     โรงพยาบาลโนนไทย  ได้ด าเนินเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดทางระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง ส าหรับ
โครงการที่มีวงเงินเกิน 500,000.00 บาท ขึ้นไป 
 
  เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
2.  

 
  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1. Print screen หน้าจอ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
2. Print screen หน้าจอ โครงการจัดซื้อวงเงิน 5,000 ขึ้นไป จ านวน 1 โครงการ 
3. Print screen หน้าจอ โครงการจัดซื้อวงเงินสูงสุดจ านวน 1 โครงการ 

 
 ไมม่ีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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EB 4 หนว่ยงานมีการเผยแพรบ่นัทกึรายละเอียดวธิกีารและขั้นตอนการจดัซื้อจัดจา้งอยา่งเปน็ระบบ 

 มีการด าเนินการ 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย ได้ด าเนินการสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
และเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล 
2. แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

 
 เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1. - บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 2561 และ 
  แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2561 
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือนตุลาคม 2561 

2. - บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 
  แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561 
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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ตวัชี้วดัที่ 2 : การมสี่วนร่วม (ตามภารกจิหลกัทีห่นว่ยงานเลอืก) 
EB 5 หนว่ยงานของท่านเปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมโีอกาสเขา้มามสีว่นรว่มในการด าเนนิงาน 
ตามภารกจิหลกัของหนว่ยงานอยา่งไร 

 มีการด าเนินการ 

      ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่กับอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                      . 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. จัดประชุมจัดท าแผนโครงการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้ สถานี
ต ารวจ อบต. อ าเภอ สสอ รพ.สต. เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เครื่อข่ายท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง และได้น าเอาความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดท าโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. หนังสือเชิญหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม                                        .                                                    
2. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/               

 
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 

EB 6 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน 
หรือไม ่

 มีการด าเนินการ 

      ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่กับอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                      .                                                        
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาระบบการดูแล รักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ซ้อมแผนอุบัติเหตุ

หมู่กับอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ,ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ,แผนปฏิบัติการ ,แผน

งบประมาณ          .           

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1. ภาพถ่ายกิจกรรมเข้าร่วมประชุมจัดท าโครงการฯ.                                                    

2. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

 ไม่มีการด าเนินการ 

http://nonthaihospital.com/
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เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 
 

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่  

 มีการด าเนินการ 

      ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่กับอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                      .                                                       
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ,แผนปฏิบัติการ       

 
2.            

 
  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1. ภาพกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแล รักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุ (ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่กับอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 27,29 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 (พัฒนาจากปีก่อนโดยการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่นอกเวลา)                                                         

 

2. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

 

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
 

2.            
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ตวัชี้วดัที่ 3 : การเปดิเผยขอ้มูล 
EB 8 หนว่ยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ 
ผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน 

 มีการด าเนินการ 
     ด าเนินการท าบันทึกข้อความ และท าค าสั่งเพื่อขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ 
บริเวณชั้น 1 หน้าห้องบัตร อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลโนนไทย                              
.............................................................................................................................. ............................................. 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ       
2. หน่วยประชาสัมพันธ์      
 . 

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 9 หนว่ยงานมีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารทีเ่ป็นปจัจบุนั 
 มีการด าเนินการ 
     มีการด าเนินงานตามบริบทตามภารกิจงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ ,Facebook     . 
,Line สื่อเอกสารแผ่นพับ และสื่อเสียงตามสายของโรงพยาบาลโนนไทย เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลโนนไทย ขั้นตอนการรับบริการที่เป็นปัจจุบัน สามารถติดตามได้จาก                                  . 
www.nonthaihospital.com และ Facebook.com/NonthaiHospitalKorat ให้บริการผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง                         .         
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    
2. หน่วยประชาสัมพันธ์         
3.  บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง 
4. สื่อประชาสัมพันธืทาง Facebook  line 

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
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1. Print Screen จาก Web Site        
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 

ความพรอ้มรบัผดิ 
ตวัชี้วดัที่ 4 : การด าเนนิงานตามภารกจิ 
EB 10 หนว่ยงานมกีารเผยแพรแ่ผนปฏบิัตริาชการประจ าปี 

 มีการด าเนินการ 

..มีการจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณระยะเวลาด าเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์
..................................................................................................... ................................................................... 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.  เล่มแผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ     
2.  

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 11 หนว่ยงานมกีารเผยแพรร่ายงานการประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี 
(ทีผ่า่นมา) 

 มีการด าเนินการ 
..มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 แผนงาน โครงการ 
งบประมาณระยะเวลาด าเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
....................................................................................................... ................................................................... 
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 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561   
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561  
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 
 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 

EB 12 หนว่ยงานมกีารเผยแพรก่ารก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

 มีการด าเนินการ 
..มีการจัดท ารายงานการติดตามแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณระยะเวลาด าเนินการ เสนอ
ผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
............................................................................................................................. ............................................. 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.  รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงาน  
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. บันทึกข้อความติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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ตวัชี้วดัที่ 5 : การปฏบิตัิงานตามหน้าที่ 
EB 13 หนว่ยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบรหิารผลการปฏบิตัิงาน 
และการด าเนนิการกบัเจา้หนา้ทีผู่ม้ผีลสมัฤทธิ์การปฏบิัตงิานต่ า 

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

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน        
2. ค าสั่ง/ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน     
3. ระเบียบ 
4. รายงานการประชุม 

 
  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    
หน่วยประชาสัมพันธ์         

2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 
 

EB 14 หนว่ยงานมกีารรายงานการประเมนิผลเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการประจ าปขีอง
บุคลากรในหนว่ยงาน และเปดิเผยผลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีดน่และดีมากในที่เปดิเผยให้ทราบ ใน
รอบปีงบประมาณ 

 มีการด าเนินการ.ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน
................................................................................................ ......................................................................... 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน     
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
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เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 

 

ตวัชี้วดัที่ 6 : เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร 
EB 15 หนว่ยงานมกีารเผยแพรเ่จตจ านงสจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณชน 

 มีการด าเนินการ ผู้บริหารมีประกาศเจตจ านงสุจริต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. ประกาศเจตจ านงสุจริต         
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
           

2. Print Screen จาก Web Site                   
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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ตวัชี้วดัที่ 7 : การจดัการเรือ่งรอ้งเรียน 
EB 16 หนว่ยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนของหนว่ยงาน 
  มีการด าเนินการ มีคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลโนนไทย โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ทางกล่องรับความคิดเห็นตามจุดรับบริการ 7 จุดในโรงพยาบาลโนนไทย ,ทางโทรศัพท์ ,จดหมาย และสื่อ
ออนไลน์   

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน      
2. มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่ที่งานประกันสุขภาพซึ่งจะส่งข้อมูลมายังศูนย์พัฒนาคุณภาพ  
3. ช่องทางอ่ืนๆ ศูนย์พัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับเรื่องและคัดแยกประเภท รายงานต่อ

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลโนนไทยทุกเดือน    

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
           

2. Print Screen จาก Web Site                   
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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ความปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตัิงาน 
ตวัชี้วดัที่ 8 : การรับสนิบน 
EB 17 หนว่ยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 

 มีการด าเนินการ.........มีหนังสือเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบน................................................... 
.................................................................................................. ........................................................................ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. ค าสั่งมาตรการป้องกันการรับสินบน       
2. บันทึกข้อความ/หนังสือแจ้งเวียน        

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            
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วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 
ตวัชี้วดัที่ 9 : การเสรมิสร้างวฒันธรรมสจุรติ 
EB 18 หนว่ยงานมกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรมและคา่นยิมสจุรติและการตอ่ตา้นการทุจรติในหนว่ยงาน 

  มีการด าเนินการ............มีการจัดประชุม/อบรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต................................................................................................................................................  

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. รูปภาพการจัดการประชุม/อบรมฯ        
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

EB 19 หนว่ยงานมกีารรวมกลุม่ของเจ้าหนา้ที่เพื่อการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใสหรือไม ่และกลุม่ดงักลา่ว 
มีกจิกรรมทีแ่สดงถึงความพยายามทีจ่ะปรบัปรุงการบรหิารงานของหนว่ยงานใหม้ีความโปร่งใสยิง่ขึน้ หรือไม่ 

 มีการด าเนินการ........มีค าสั่งของการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส .. 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. ค าสั่งของการรวมกลุ่ม         
2. รายงานการประชุม         

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            
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ตวัชี้วดัที่ 10 : การปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซอ้น 
EB 20 หนว่ยงานมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัผลประโยชนท์บัซ้อนในหนว่ยงาน 

  มีการด าเนินการ..........มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีนโยบายป้องกันการทุจริต แต่ไม่มี
เหตุการณ์เกิดข้ึนในเดือน ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ...................................................................................... 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       
2. ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและป้องกันการประท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ    
3. ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริการโรงพยาบาลและแจ้งเวียนภายในหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 

1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    
หน่วยประชาสัมพันธ์         

2. Print Screen จาก Web Site        
 
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            

 
 

EB 21 หนว่ยงานมกีารจดัการความเสีย่งเกีย่วกบัผลประโยชนท์ับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นในหนว่ยงาน 

  มีการด าเนินการ......มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีนโยบายป้องกันการทุจริต................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       
2. ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและป้องกันการประท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ    

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            
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EB 22 หนว่ยงานมกีารประชมุ หรอือบรม/สมัมนา หรือแลกเปลีย่นความรูภ้ายในหนว่ยงานในการ 
ให้ความรูเ้รื่องการป้องกนัผลประโยชนท์บัซ้อน จติพอเพียงตา้นทุจรติ แกเ่จา้หนา้ที่ในหนว่ยงานหรือไม ่

  มีการด าเนินการ....มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในบุคลากร     
รพ.โนนไทย  
............................................................................................................................. ............................................. 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. รายงานการประชุม         
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 
 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
2.            
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ตวัชี้วดัที่ 11 : แผนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
EB 23 หนว่ยงานมกีารจดัท าแผนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติหรือแผนทีเ่กีย่วข้อง 

  มีการด าเนินการ มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่างๆ ในโรงพยาบาลปี 2561 และ ปี2562 ไม่พบว่ามี
การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างเพราะได้ด าเนินการตามแนวทางและกฏระเบียบที่กระทรวงได้ให้ไว้และ มีการ
ก ากับ ติดตาม โดยผู้บริหาร ได้แก่ หัวหน้าพัสดุ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าบริหาร และผู้อ านวยการ 
ตามล าดับและได้เพ่ิมเติมประชุมให้ความรู้เรื่องการทุจริต บทลงโทษ และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยบูรณา
การไปกับการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมประจ าเดือนของบุคลากร รพ.โนนไทย และมีการ
ถ่ายภาพหมู่บุคลากร รพ.โนนไทย น าโดย ผู้อ านวยการ กรรมการบริหาร บุคลากร รพ.โนนไทยทุกสาขา
วิชาชีพและกลุ่มลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องจากได้ด าเนินการมาดีแล้ว ในปี 2561 จึงไม่มี
การปรับแผน แต่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. รูปภาพประกอบ          
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.             

EB 24 หนว่ยงานมกีารก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติหรือ 
แผนทีเ่กีย่วข้อง 

  มีการด าเนินการ มีแผนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
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1.            
2.             

คณุธรรมการท างานในหนว่ยงาน 
ตวัชี้วดัที่ 12: มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิตังิานและการให้บรกิาร 
EB 25 หนว่ยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของ
เจ้าหนา้ที่ตามคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

  มีการด าเนินการ........ทุกหน่วยงานคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน..................................... 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. คู่มือการปฏิบัติงาน         
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            

 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก  หรือการให้บริการประชาชน  
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้  

  มีการด าเนินการ..........ทุกหน่วยงานคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1. คู่มือการปฏิบัติงาน         
2.            

  เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/    

หน่วยประชาสัมพันธ์         
2. Print Screen จาก Web Site        

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            

 

 
กระทรวงสาธารณสขุใสสะอาด รว่มตา้นทจุรติ 


