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Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษฉบับนี้ ใชเฉพาะห
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เทานั้น

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(IntegrityandTransparencyAssessment:ITA)
ดําเนินงานของหนวยงาน  
มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไดแก 
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดนําหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562ตัวชี้วัดที่ 
เกณฑการประเมิน ITA ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
ในยุทธศาสตรความเปนเลิศดานการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

แบบสํารวจนี้เปนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
BasedIntegrityandTransparencyAssessment
ประยุกตจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
พ.ศ. 2561)ใชประเมินตาม 
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนีขางตน 
หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จํานวน 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อให
หนวยงานไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ
สังคมสูงสุด 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ พ.

 
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษฉบับนี้ ใชเฉพาะหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เทานั้น 

 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
IntegrityandTransparencyAssessment:ITA) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดัชนี ไดแก (1) ดัชนีความโปรงใส (2) ดัชนีความพรอมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการ
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดนําหลักการประเมินคุณธรรมและ
เนินงานของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกตใชในการ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 44 รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทร

ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)  
ในยุทธศาสตรความเปนเลิศดานการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence

แบบสํารวจนี้เปนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence–
BasedIntegrityandTransparencyAssessment (EBIT) ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประยุกตจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษของสํานักงาน ป.ป.ช.(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดัชนีขางตน จัดเก็บขอมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อให
หนวยงานไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการ

โปรงใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ

------------------------------ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

1 

Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

.ศ. 2562 

นวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 

ป.ช.) ไดดําเนินโครงการ

ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดัชนีความปลอดจากการ
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดนําหลักการประเมินคุณธรรมและ
มาประยุกตใชในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภูมิภาค
รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผาน

Governance Excellence) 

ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2560 และปงบประมาณ 

จัดเก็บขอมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษนี้ พรอมกับเอกสาร

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อให
การปฏิบัติราชการ 

โปรงใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ



2 

 

 

ชื่อหนวยงาน โรงพยาบาลคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 

ภารกิจหลักของหนวยงาน คือ 

“โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คํามวง ปงบประมาณ 2562” 

.(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใชตอบขอ EB 5–EB 7 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบขอ EB 5–EB 7 ไมใช

ภารกิจเดียวกัน จะไมพิจารณาคะแนน) 

 
คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ 
1. โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่เปนตัวเลือกคําตอบ ดังนี้ 
  มีการดําเนินการ 
  ไมมีการดําเนินการ พรอมเหตุผลประกอบ 
2. จัดทําแบบสํารวจ พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่อางอิงประกอบการตอบ รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน 
 การเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
3. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําถามขอใดได เนื่องจากขอจํากัดดานกฎหมาย ขอจํากัดดานตางๆ ขอให
 หนวยงานชี้แจงรายละเอียดในแบบสํารวจ พรอมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อใหผูตรวจ
 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพพิจารณาตอไป 
4. ภารกิจหลักหมายถึง ภารกิจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหนวยงาน ทั้งนี้ หากหนวยงานมีภารกิจ 
 ตามกฎหมายจัดตั้งมากกวา 1 ภารกิจ ใหคัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หนวยงาน 
 ใหความสําคัญมากที่สุด ใชบุคลากรและทรัพยากรตางๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการ
 ดําเนินงานจํานวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยขอคําถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ไดแก 
 ขอ EB5ถึง EB7ใหหนวยงานใชบริบทของภารกิจหลักในการตอบคําถาม สวนขอคําถามที่ไมไดระบุถึง ภ า ร กิ จ
หลัก ใหใชบริบทภารกิจในภาพรวมของหนวยงานในการตอบ 
5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแตละขอ พรอมทําแถบสีเนนขอความในหลักฐานที่ใชตอบทั้งนี้ เพื่อให ผู ต ร ว จ
ประเมิน ฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานไดตรงตามวัตถุประสงคของขอคําถาม และใหคะแนน 
 อยางแมนตรงมากที่สุด 
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