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คานา
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงกาหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยถือว่าเป็นหน้าที่
หนึ่งในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบั บ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินฯ ดัชนี
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ รวมถึงแนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถนาผลการประเมินของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงพัฒนาเรื่ องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป
คณะผู้จัดทา
มกราคม 2560
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- คาสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนิน
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- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เจตจานงในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี 2560
ทาไมต้องประเมิน ITA ?
o ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (56-60)
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o มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้นาระบบ
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เข้าร่วมการประเมิน ตัง้ แต่ปี 59-60
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA
o เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่ วยงาน
o นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาให้
หน่ วยงานมีความโปร่งใส เป็ นธรรม
ปลอดการทุจริต
การประเมิน ITA ของอุดมศึกษา
ปี 2560
ปี 2559
โดย โรงเรียน
โดย IRDP
นายร้อยตารวจ

เครื่องมือในการประเมิน ITA
1. แบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์
(Evidence-Based)

EBIT รอบ 1,
รอบ 2

2. แบบสารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สังคมออนไลน์
ภายใน (Internal)
สัมภาษณ์
3. แบบสารวจความคิด โทรศัพท์ ไปรษณี ย์
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External)
คะแนนข้อละ 100
ช่วงคะแนน
80 – 100
60 – 79.99
40 – 59.99
20 – 39.99
0 – 19.99

ระดับ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ตา่
ตา่ มาก

30 ธ.ค.
59
31 ม.ค.
60
28 ก.พ.
60

• ม. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานหลัก

• ผู้รบั จ้างสารวจ แจ้งจานวน/สัดส่วนของ
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ Internal &
External
• ม. ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA
• ม. ส่งรายชื่อ Internal & External

15 มี.ค.
60

• ม. ส่ง EBIT รอบ 1

1 มี.ค.- 16
มิ.ย. 60
30 เม.ย.
60
31 พ.ค.
60

• ผู้รบั จ้างสารวจ ดาเนินการเก็บข้อมูล
• ม. ส่ง EBIT รอบ 2
• ผู้รบั จ้างสารวจ แจ้งผลคะแนน

15 มิ.ย.
60

• ม. ส่งคาขออุทธรณ์ EBIT รอบ 2

30 มิ.ย.
60

• ผู้รบั จ้างสารวจ ส่งรายงานสรุปผล

ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นมาตรการ
เสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 500 – 65/2556 เมื่อวันที่
29 สิ ง หาคม 2556 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ น าระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อเป็นเครื่องมื อในการ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สูงขึ้น และต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมันตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่ว ยงาน
ภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอด
จากการทุจริตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เพื่อให้ ได้ข้อเสนอแนะส าหรั บ ปรับปรุง/พัฒ นาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
3. เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
4. เพื่อให้ได้แนวทางการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
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เครื่องมือในการประเมิน
คณะที่ป รึ กษาจะดาเนิ น การส ารวจตามระบบการประเมิน ITA ด้ว ยแบบส ารวจ ๓ แบบ ตามแบบที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด คือ
1) แบบส ารวจ Internal เป็ น การประเมิ น จากข้ อ คิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่ คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
2) แบบสารวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
3) แบบส ารวจ Evidence-Based เป็ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคาถามตามความเป็นจริงตาม
แบบสารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ

กลุ่มประชากรเป้าหมาย
1) กลุ่ มประชากรเป้ าหมายสาหรั บแบบสารวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภ ายในหน่วยงานภาครัฐซึ่ง
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100
ตัวอย่าง ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่มตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน และกาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
สถิติ หากหน่วยงานมีจานวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะดาเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
2) กลุ่มประชากรเป้าหมายสาหรับแบบสารวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่าง
น้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมภารกิจและประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน และกาหนดวิธีการ
สุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจานวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะดาเนินการเก็บข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด
3) กลุ่มประชากรเป้าหมายสาหรับแบบสารวจ Evidence-based ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมิน โดยใช้แบบสารวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถจั ดเก็บ ข้อมูล ของแต่ล ะแบบส ารวจได้ตามที่กาหนด เนื่องจากเหตุสุดวิสั ยหรื อ
พฤติการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตามวิสัยของ
วิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าจานวนตัวอย่างที่จัดเก็บได้นั้นมีคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลัก
วิชาการ

การให้คะแนน
(1) ให้คะแนนตามคาตอบของแต่ละคาถาม ข้อละ 100 คะแนน ทั้งจากการประเมิน แบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) แบบสารวจความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และ แบบสารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
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(2) ข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการถูกชี้มูลความผิด ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 30 เมษายน 2560
จะได้คะแนน 100 คะแนน หากถูกชี้มูลความผิดจะได้ 0 คะแนน

เกณฑ์การประเมินผล
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่า
คะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยเกณฑ์การให้ คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ช่วงคะแนน
(คะแนน)
80 – 100
60 – 79.99
40 – 59.99
20 – 39.99
0 – 19.99

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
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ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่
30 ธ.ค. 2559
31 ม.ค. 2560
28 ก.พ. 2560
15 มี.ค. 2560
1 มี.ค. – 16 มิ.ย. 2560
30 เม.ย. 2560
31 พ.ค. 2560
15 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560

กิจกรรม
หน่ ว ยงานที่รับการประเมินจัดส่ งข้ อมูล รายชื่อผู้ ประสานงาน ITA ของหน่ว ยงาน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน
ผู้ รั บ จ้ างส ารวจข้อมูล แจ้งจานวน/สัดส่ วนของข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายใน และ
รายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสารวจ Internal
และ External ให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่ง รายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจาหน่วยงาน และ
ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีจานวน/สัดส่วนในแต่ละตาแหน่ง/สังกัด
และข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ผู้รับจ้างสารวจข้อมูลกาหนด
หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบที่ 1
ผู้รับจ้างสารวจข้อมูลดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสารวจ Internal และ External
หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบที่ 2
ผู้ รั บ จ้ า งส ารวจข้ อ มู ล แจ้ ง ผลคะแนนแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ EBIT
รอบที่ 2 ให้แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน
หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งคาร้องขออุทธรณ์ผลคะแนนแบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ EBIT รอบที่ 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน/เอกสารประกอบการตอบให้
ผู้รับจ้างสารวจข้อมูล
ผู้รับจ้างสารวจข้อมูลจัดส่งรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมิน

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- กรุณาติดตามข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารทาง www.itamua.com และทางกลุ่มไลน์ ITA mua 2560
- ผู้ประสานงานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9 โทรสาร 0 2354 5618
1) นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวร
2) นางสาวธนาภรณ์ พุทธมนต์ธร
- สานักงานโครงการ ITA (ติดต่อนักวิจัย)
โทรศัพท์ 0 2412 3284 โทรสาร 0 2864 9328
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ผู้รับผิดชอบตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
ผู้รับผิดชอบ
ข้อ
หัวข้อแบบสารวจ
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment
รอบที่ 1
EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดง
กองนโยบายและแผน
เจตจานงสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานอย่างไร
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment
รอบที่ 2
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี
คณะ/สานักส่งเสริม
ส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
วิชาการและงานทะเบียน
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
คณะ/สานักส่งเสริม
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร
วิชาการและงานทะเบียน
EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วย
คณะ/สานักส่งเสริม
ความเป็นธรรมอย่างไร
วิชาการและงานทะเบียน
EB4 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
กองคลัง/กลุ่มงานพัสดุ
ความโปร่งใสอย่างไร
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการ
กองคลัง/กลุ่มงานพัสดุ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนรับทราบอย่างไร
EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
กองคลัง/กลุ่มงานพัสดุ
คาอธิบาย
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
กองประชาสัมพันธ์
อย่างไร
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
กองประชาสัมพันธ์/
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร
กองกฎหมาย/คณะ
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานตรวจสอบ
ในหน่วยงานอย่างไร
ภายใน/กองกลาง
EB10 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
สานักงานตรวจสอบ
การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร
ภายใน
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการ
กลุ่มบุคลากรเพื่อการ
บริหารงานในหน่วยงานอย่างไร
บริหารงานที่โปร่งใส
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แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 1
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน มี
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
ภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
ส าหรั บ แบบส ารวจนี้ เ ป็ น แบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity and
Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 1 ใช้ ป ระเมิ น ในดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด ซึ่ ง จะจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
การตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จานวน 1 ชุด ต่อ
1 หน่วยงาน ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่ ว ยงานได้รั บ ทราบและใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาและปรับปรุงการดาเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้ มี
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสมากยิ่ ง ขึ้ น ลดโอกาสการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโย ชน์
ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงาน
คาอธิบายวิธีการตอบแบบสารวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคาตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบสารวจด้วย
2. ติ ด เครื่ องหมายที่หลักฐานในแต่ ละข้อ พร้ อมทาแถบสีเ น้น ข้อความในหลักฐานที่ใ ช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจ ารณาเอกสาร/หลั กฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม และให้คะแนน
อย่างแม่นตรงมากที่สุด
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การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ดัชนีความพร้อมรับผิด
EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
หน่วยงานอย่างไร
1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน
หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่
(1) ด้านความโปร่งใส
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
(2) ด้านความพร้อมรับผิด
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
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(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
(5) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช.
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แนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ 1
การน าหน่ ว ยงาน (Leading) ให้ มี ก ารด าเนิ น งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้บริหารถือเป็นผู้กาหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมีบทบาทในการสั่ง
การและชี้นาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้นาหน่วยงานไม่ ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะบกพร่องในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามไปด้วยเช่นกัน
การประเมิ น จากแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency
Assessment ในรอบที่ 1 นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งบทบาท และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ บ ริ ห ารในการ
บริ ห ารงานด้ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บทบาทในการส่ งเสริ ม /สนั บสนุน ให้ ห น่ว ยงานมี ก าร
ดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกาหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือ
กิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดไว้ 5
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบั ติงาน
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่ นที่จะนา
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
การกาหนดให้ มีก ารประเมิน จากแบบส ารวจหลั กฐานเชิง ประจั กษ์ Evidence-Based Integrity and
Transparency Assessment ในรอบที่ 1 จึงถือเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยทาให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
อย่างได้ผล
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2. ข้อคาถามในแบบสารวจ
EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
หน่วยงานอย่างไร
1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่
2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน หรือไม่
3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ ดังนี้
(1) ด้านความโปร่งใส
(2) ด้านความพร้อมรับผิด
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(5) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

3. คาแนะนาในการตอบแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ 1
EB 1) ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานมี ก ารแสดงเจตจานงว่ า จะบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
EB 2) ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานมี ก ารแสดงเจตจานงว่ า จะบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ตต่อ
สาธารณชน หรือไม่
 คาแนะนาในการตอบ EB 1 ข้อ 1) และ ข้อ 2)
1. ผู้บริหารของหน่วยงานที่ต้องประกาศเจตจานง : อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
2. รูปแบบของเจตจานงควรให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประกาศ
ต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในการประชุมมหาวิทยาลัย
3. การประกาศเจตจานง จะต้องดาเนินการระหว่างช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์
2560
4. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
4.1 มีการกาหนดกิจกรรม/วิธีการในการแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
4.2 มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบ (EB 1 ข้อ 1) และให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ
ภาคประชาชน และภาคเอกชน ได้รับทราบ ( EB 1 ข้อ 2)
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4.3 มีรายละเอียดเจตจานงสุจริตของผู้บริหารที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทางนโยบาย แนว
ทางการดาเนินงาน
5. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบคาถาม เช่น
5.1 หลักฐานการแสดงเจตจานงสุจริตในการประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5.2 หลักฐานการแสดงเจตจานงสุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออื่น ๆ ซึ่งอาจจะอยู่
รูปแบบของจดหมายข่าว คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจากผู้บริหาร บทความจากผู้บริหาร เป็นต้น
6. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
6.1 กรณีการแสดงเจตจ านงสุ จ ริต ในการประชุ ม /สั ม มนา จะต้องมี ก ารสรุ ปรายงานผลการ
ประชุม/สัมมนาที่ปรากฏเนื้อหาการพูด การแถลง หรือการแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
6.2 กรณีการแสดงเจตจ านงสุจริตผ่ านการปิดประกาศหรือผ่ านระบบเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน
เอกสารการแสดงเจตจานงสุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนามในเอกสารหรือระบุชื่อ/ตาแหน่งของผู้บริหาร
 คาแนะนาการตอบ EB 1 ข้อ 3
1. เพื่ อ ให้ เ จตจ านงเห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมตามที่ไ ด้ ป ระกาศไว้แ ล้ ว องค์ ป ระกอบของหลั ก ฐาน จะต้ อ ง
ประกอบด้วยหลักฐานที่มีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านความโปร่งใส
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดาเนินงาน
2) นโยบายการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3) นโยบายการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
1.2 ด้านความพร้อมรับผิด
1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี ความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจานง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่ อสั ตย์
สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด
1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่น
ใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

12

1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ได้แก่ การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
1.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลั กที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
5) นโยบายที่ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอด
เกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิด ความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส
2. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบข้อคาถาม เช่น
2.1 แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน
2.2 หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน
3. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น กรณีใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือหนังสือสั่งการ/มอบ
นโยบายจากผู้บริหารจะต้องมีการลงนาม หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว
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แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 2
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน มี
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดั ชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ3. แบบสารวจความคิ ดเห็นผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ย
ภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
ส าหรั บ แบบส ารวจนี้ เ ป็ น แบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity and
Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ ป ระเมิ น ในดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรม
ในองค์กร และดัช นี คุณธรรมการท างานในหน่ว ยงาน ซึ่งจะจัด เก็บ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบส ารวจหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
แบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment
(EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานตามภารกิ จ หลั ก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 2 การด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่ ว ยงานได้รั บ ทราบและใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาและปรับปรุง การดาเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้ มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมสูงสุด
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
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ชื่อหน่วยงาน
คาอธิบายวิธีการตอบแบบสารวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคาตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบสารวจด้วย
2. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคาถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงานทาหนังสือ
ชี้ แ จงโดยละเอี ย ด พร้ อ มแนบเอกสาร/หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
การอุทธรณ์ต่อไป
3. “ภารกิ จ หลั ก ” หมายถึ ง ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานตามกฎหมายจั ด ตั้ ง ของหน่ ว ยงาน ทั้ ง นี้ หากหน่ ว ยงาน
มีภารกิจตามกฎหมาย จั ด ตั้ ง มากกว่ า 1 ภารกิ จ ให้ คั ด เลื อ กเพี ย งภารกิ จ เดี ย ว โดยพิ จ ารณาจากภารกิ จ
ที่หน่วยงานให้ความสาคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
ในการดาเนินงาน จานวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคาถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลั ก
ได้ แ ก่ ข้ อ EB1 EB2 และ EB3 ให้ ห น่ ว ยงานใช้ บริ บ ทของภารกิ จหลั ก ในการตอบค าถาม ส่ ว นข้ อ ค าถาม
ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
4. ติ ด เครื่ องหมายที่หลักฐานในแต่ ละข้อ พร้ อมทาแถบสีเ น้น ข้อความในหลักฐานที่ใ ช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจ ารณาเอกสาร/หลั กฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม และให้คะแนน
อย่างแม่นตรงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่
ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)
ดัชนีความโปร่งใส
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่
การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ และร่วมดาเนินการ
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
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หมายเหตุ:
.
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร
1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
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EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร
1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
ส่วนที่ 2 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ดัชนีความโปร่งใส
EB4 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา
30 วันทาการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ
.
วันที่ประกาศเผยแพร่ คือ
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริง
ของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
2. เป็นโครงการทีห่ น่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 มี

องค์ประกอบ
2.1 ชื่อโครงการ
2.2 งบประมาณ
2.3 ผู้ซื้อซอง
2.4 ผู้ยื่นซอง
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
หลักฐาน คือ

 มี
 มี
 มี
 มี
 มี

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

.
.

 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.

3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลาดับงบประมาณสูงสุด จานวน 5 โครงการ
2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี
1) โครงการที่ 1
1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
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 มี หลักฐาน คือ
 ไม่มี
1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
 ไม่มี
1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ

.
.
.
.

.
.

 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
2) โครงการที่ 2
2.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
2.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
2.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
2.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
2.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
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.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
3) โครงการที่ 3
3.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
3.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
3.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
3.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
3.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
4) โครงการที่ 4
4.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
หรือไม่
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 มี หลักฐาน คือ
 ไม่มี
4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
 ไม่มี
4.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
 ไม่มี
4.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ

.
.
.
.
.
.

.
.

 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
5) โครงการที่ 5
5.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
5.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
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5.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.

EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)
 มี หลักฐาน คือ (1)
.
(2)
.
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 ไม่มี
หมายเหตุ:

(3)
(4)

.
.
.
.

3) มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
4) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการของ
หน่วยงาน หรือไม่
 มี หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร
1) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

2) มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
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.

.

 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.

4) มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่
ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

24

4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.

EB10 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
2) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
 มี
หลักฐาน คือ
.
.
 ไม่มี
หมายเหตุ:
.
.
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2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
 มี
หลักฐาน คือ
 ไม่มี
หมายเหตุ:

.
.
.
.
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แนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
1. คาชี้แจงการตอบแบบประเมินแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ 2
การจัดทาแนวทางการตอบข้อคาถาม Evidence – Based รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของที่ปรึกษา มีเจตนารมณ์สาหรับการพัฒนาการตอบข้อคาถามของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และให้มี
ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่ สูงขึ้น ดังนั้น การตรวจประเมินจึงมีความเข้มข้นเพิ่ม มากขึ้นในแต่
ละปี
สาหรับข้อคาถาม EB1 – EB3 ต้องเป็นภารกิจหลัก โดยให้เลือกมาเพียง 1 ภารกิจเท่านั้น โดย
ต้องเป็นภารกิจหลักเดียวกันทั้ง 3 ข้อคาถาม กรณี ไม่ใช่ภารกิจเดียวกันจะไม่พิจารณาให้คะแนน

2. ข้อคาถามและคาแนะนาการตอบแบบสารวจ Evidence – Based รอบที่ 2
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
หมายเหตุ:
1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ และร่วมดาเนินการ
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานหรือไม่
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

 คาแนะนาการตอบ EB1
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทาแผนงาน/โครงการ
และการดาเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน โดยจะต้องมีการระบุรายละเอียดของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เข้ามาร่วมในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย
1.2 หน่ ว ยงานจะต้ อ งแสดงเอกสารที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของความเชื่ อ มโยงกั น ใน
กระบวนการของวงจรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 1) ถึง ข้อ 3) เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
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ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาส ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และต้องเป็นภารกิจหลักที่เลือกมาตอบเพียง 1
ภารกิจหลัก ตามข้อคาถาม EB1 – EB3
2. ตัวอย่างหลักฐานที่นามาตอบข้อคาถาม เช่น
2.1 รายงานการประชุม/สัมมนา
2.2 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
3. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
3.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนามโดยผู้จดบันทึก
การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน
3.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลั กฐาน จะต้องมีการ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร
1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่

 คาแนะนาการตอบ EB2
1. หน่วยงานจะต้องแสดงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และต้องเป็นภารกิจหลักที่
เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อคาถาม EB1 – EB3
2. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักเดียวกัน ที่เลื อกมาตอบในข้อ EB1 – 3 โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิ ตและผลลั พธ์ของการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน
EB2 (1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 วิธีการปฏิบัติงาน
1.3 ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน
1.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
2.1 เป็ น คู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ จั ด ท าขึ้ น โดยหน่ ว ยงานเอง หรื อ จั ด ท าโดย
คณะทางานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่จัดทาคู่มือโดยเฉพาะ
2.2 ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง /ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow) หรือส่งมา
เพียงปกคู่มือ (กรณีคู่มือมีขนาดใหญ่และยากต่อการจัดส่งให้หน่วยงานส่งหลักฐานเฉพาะองค์ประกอบสาคัญในข้อ 1.)
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EB2 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่นามาตอบใน ข้อ EB2 (1)
ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กับการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. หลั ก ฐานจะต้ อ งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า ว เสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร
1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่

 คำแนะนำกำรตอบ EB3
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ผู้รับบริการ
หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน ตามช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และแสดงหลักฐานช่องทาง
ที่นาไปเผยแพร่
*** หน่วยงานที่มีเป้าหมายเป็นนักธุรกิจต่างประเทศ ควรมีขั้นตอนการนาแนวทางการดาเนินงาน พัฒนา
ขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน นักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และควรมี Version ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อยภาษาอังกฤษ
2. มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่
2.1 หน่วยงานต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกันหรือตรวจสอบ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นภารกิ จ หลั ก ตั้ ง แต่ ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
(Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กรณีที่
หน่วยงานเลือกภารกิจหลักที่ไม่ใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service) ให้หน่วยงานอธิบายลักษณะของ
ภารกิจนั้นโดยละเอียด และต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่กับภารกิจหลัก ที่เลือกนั้นให้ชัดเจน
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2.2 หน่วยงานราชการบางแห่ งส่งเอกสารเป็นคู่มือการให้ บริการประชาชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้ผู้ปฏิบัติงานนาข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ระบบงานสารบรรณ หรือระเบียบ กฎหมาย ของ
หน่วยงาน ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานมีระบบการป้องกันหรือ การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลักเดียวกันที่เลือกมาตอบ ในข้อ EB 1 - EB 3
EB3 (1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 หลักฐานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการ
ในแต่ละขั้นตอนชัดเจน
1.2 หลักฐานยืนยันการแสดงขั้ นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ ให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
EB3 (2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
- หลักฐานแสดงการมีระบบหรือกลไกการป้องกัน /ตรวจสอบของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการนาไปปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยอาจอยู่ในรูปแบบของ
บันทึก/หนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาแนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบดังกล่าวจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
หมายเหตุ : หากหน่วยงานใช้กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับทุกหน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบหรือกลไก
การป้องกัน/ตรวจสอบ กฎหมายหรือระเบียบนั้นจะต้องมีลักษณะการบังคับใช้ เป็นการภายในหน่วยงาน รวมทั้ง
จะต้องมีลักษณะของการกาชับจากผู้บังคับบัญชาด้วย
EB4 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา
30 วันทาการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่
2) มีการเผยแพร่ ข้ อมูล อย่ างเป็ น ระบบเกี่ ยวกั บการจัด ซื้ อจัดจ้ าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ ให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
องค์ประกอบ
(1) ชื่อโครงการ
(2) งบประมาณ
(3) ผู้ซื้อซอง
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(4) ผู้ยื่นซอง
(5) ผู้ได้รับคัดเลือก
หมายเหตุ:
1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบ ความมีอยู่จริงของ
ระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
2. เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอ
งาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

 คาแนะนาการตอบ EB4
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้นาขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรมีการดาเนินการใน
เรื่องดังกล่าวก่อนเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างช้าภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หรือภายใน 30 วันทาการ หลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และวันที่
ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
หลักฐานในการเผยแพร่ต้องเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ กรณีหน่วยงานส่งไปยัง สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ถือว่าไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ
กรณีหน่วยงานใดไม่มีงบลงทุน ซึ่งไม่อยู่ในข่ายต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ตามที่ คตง.กาหนด
ให้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ในส่วนของงบประมาณที่หน่วยได้รับ การจัดสรร กรณีที่ต้องมีการจัดชื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
เป็นโครงการที่หน่วยงานได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตร
มาสที่ 2 ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มาจั ด ท าเป็ น ระบบฐานข้ อ มู ล และได้ เ ผยแพร่ ไ ว้บ นหน้า เว็ บไซต์ ของ
หน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ เพราะการเผยแพร่ข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลางนั้น ยังไม่แสดงถึงการเผยแพร่ที่
เอื้อต่อการที่สาธารณชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยมี องค์ประกอบ ชื่อโครงการ/งบประมาณ/ผู้ซื้อ
ซอง/ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่
จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
3. หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ควรมีการนามาทบทวนปรับปรุง ผลการบังคับใช้ เพื่อแสดงให้
เห็นว่าแนวทางที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ โดยขอให้ส่งหลักฐานที่มีการนาผลการบังคับใช้ตามแนวทางดังกล่าว ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในไตรมาส 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหาร มาแสดงด้วย
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EB4 (1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายใน
ระยะเวลา 30 วันทาการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ซึ่ ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
1.2 หนังสือหรือเอกสารของทางราชการที่แสดงวันที่ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.3 หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ภายใน 30 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่
หน่ ว ยงานได้ รั บ แจ้ ง การจั ด สรรงบประมาณ ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานเผยแพร่ ด้ ว ยวิ ธี ปิ ด ประกาศบนบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือสั่งการให้มี
การประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว
3. ช่องทางการประกาศจะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
EB4 (2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
หรือไม่
(1) ชื่อโครงการ
(2) งบประมาณ
(3) ผู้ซื้อซอง
(4) ผู้ยื่นซอง
(5) ผู้ได้รับคัดเลือก
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมายถึง การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการ
กาหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสม่าเสมอ
1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1.1 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่นาไปเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลรวมที่ประกอบไปด้วยรายการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจากงบประมาณทุกประเภท
1.2 ฐานข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดครบทั้ ง 5 รายการ คื อ ชื่ อ โครงการ
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับคัดเลือก
1.3 มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบ
คาสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ การพิจารณาด้วย
1.4 เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ
เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้
3. ช่องทางการเผยแพร่จะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
EB4 (3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
๑. หลักฐานแสดงวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
หรือความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการสั่ง
การให้ดาเนินการจากผู้บังคับบัญชา หรือมีการนาไปปฏิบัติจริงแล้ว
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
หมายเหตุ:
1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลาดับงบประมาณสูงสุด จานวน 5 โครงการ
2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่
ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
 คาแนะนาการตอบ EB5
เงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1. หน่ ว ยงานจะต้ อ งน าโครงการที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ที่ มี
งบประมาณสูงสุด จานวน 5 โครงการ มาตอบคาถาม โดยแต่ละโครงการจะต้องสามารถ ตอบคาถามในข้อ (1)
– (5) ได้ครบถ้วน กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถตอบคาถามได้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากข้อจากัดทางกฎหมาย
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หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีหนึ่งที่ไม่สามารถดาเนินการ ได้ทุกขั้นตอน โปรดระบุเหตุผลในช่อง
หมายเหตุ
2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี โดยผู้ตรวจประเมินจะ
สอบทานกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักฐาน
ในข้อ EB4 (1) ประกอบการพิจารณาให้คะแนน
หมายเหตุ:
(1) พิจารณาให้คะแนนเป็นรายโครงการที่ตอบคาถามในข้อ (1) – (5) ได้ครบถ้วน
(2) ไม่พิจ ารณาเอกสาร/หลั กฐานจากระบบจัดซื้อจั ดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ ก ส์
(Electronic-Government Procurement: e-GP)
EB5 (1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้ว ยวิธีปิด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการ
พิจารณาด้วย
EB5 (2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงาน
ไม่ได้ใช้ร ะเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่ว ยงานจะต้องแนบ
ระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่
หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิดหรือ
ปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
EB5 (3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศราคากลาง โดยในประกาศราคากลางจะต้องมีการอ้างถึงที่มาและวิธีการ ในการ
คานวณราคากลาง
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2. หลั กฐานการประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการคานวณราคากลาง กรณีที่ห น่ว ยงาน
เผยแพร่ ด้ว ยวิธีปิ ดประกาศบนบอร์ ดประชาสั มพันธ์ หน่ว ยงานจะต้องแนบคาสั่ งมอบหมายการปิดหรือปลด
ประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
EB5 (4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง กรณีที่หน่วยงาน
เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ
มาประกอบการพิจารณาด้วย
EB5 (5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้ อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้อง มีการ
ระบุวิธีการจัดซื้อจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศ
บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคาสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณา
ด้วย
EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

 คาแนะนาการตอบ EB6
1. หน่วยงานต้องทาการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยต้อง
นาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1.1 การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนามาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวม
ของหน่วยงาน โดยจาแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/งาน ใดบ้าง
ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้
และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ
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ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลในกรณีที่มีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้ว
ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดงบดาเนินงาน งบ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ที่เป็น
รายการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1 ทาการวิเคราะห์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือไม่
อย่ า งไร กรณี ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ควรน าเสนอว่ า ปั ญ หาอุ ป สรรคเกิ ด จาก
กระบวนการใด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง /ตรวจรับ และนาข้อมูลที่ต้องมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ
นาไปเป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อจัดจ้าง มาทาการวิเคราะห์ด้วย
2. การสรุปผล/เสนอผู้บริหาร/นาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยแสดงหลักฐานที่นาไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
EB6 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
1.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
1.5 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียด ได้แก่ ร้อยละของจานวน โครงการ
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และร้อยละของจานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องมีการ
รายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB6 (2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 รายละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวถึงในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามข้อ EB6 (1)
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการ เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
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EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
2) มี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ บ ทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานทางช่ อ งทางใดบ้า ง (อย่ า งน้ อ ย 4
ช่องทาง)
3) มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
หรือไม่
4) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน
หรือไม่

 คาแนะนาการตอบ EB7
1. หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ควรมี ก ารแสดงป้ า ยที่ ชั ด เจนว่ า อยู่ ณ จุ ด ใดของส านั ก งาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตลอดเวลาราชการ โดยไม่พักกลางวัน ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ
2. ควรมีแสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานทางสื่อใดบ้าง (อย่างน้อย
4 ช่องทาง
3. ควรมีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดที่เป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ข้อมูลที่นามาเผยแพร่ควรเข้าใจง่าย
4. แสดงข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ
ของหน่วยงาน
EB7 (1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือ
3. ภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
หรือ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาอยู่จุดดังกล่าว
EB7 (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง)
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
2. หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ช่องทาง
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EB7 (3) มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์หรือสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
EB7 (4) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการของ
หน่วยงาน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ปรากฏบนสื่อหรือช่องทางการติดต่อของ
หน่วยงาน หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่นามาตอบคาถามจะต้องสามารถติดต่อได้ และจะต้องมีระบบ ตอบรับ
หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร
1) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่
2) มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
4) มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมายเหตุ : รายงานสรุ ป ผลให้ แ ยกเป็ น 2 กรณี คื อ (1) ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง (2) ข้ อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน

 คาแนะนาการตอบ EB8
1. แสดงหลักฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 2 ประเภทดังนี้
1.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยแสดงหลักฐานการ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
2. แสดงหลักฐานผู้รับผิดชอบ
2.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. แสดงหลักฐานมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
3.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
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3.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องแสดงรายงานสรุปผลที่นาเสนอต่อผู้บริหาร หรือหลักฐานที่แสดง
ข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ต้องนาหลักฐานนั้นขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศ
เผยแพร่เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดง
ให้เห็นถึงข้อจากัดดังกล่าวด้วย
EB8 (1) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย
2. หลักฐานแสดงขั้นตอนหรื อแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรื อ การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
EB8 (2) มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้าน การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือ
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
EB8 (3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรีย นให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. หลักฐานหรือวิธีการในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. มีการกาหนดระยะเวลาในกรตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
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EB8 (4) มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข
1.3 หลักฐานเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะต้องมีการ
รายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติ ให้นารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้ บริการของเจ้าหน้าที่ภ ายใน
หน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดทารายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนใน
ปีนั้น ๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร
(1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
(2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
(3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
(4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

 คาแนะนาการตอบ EB9
1. แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน
การบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีบทวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
ทาการวิเคราะห์กระบวนงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่มี ความเสี่ยง เพื่อสร้างกลไก /มาตรการ/แนว
ทางการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาส การทุจริตเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน ส่วนราชการ/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีแนวทางขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1.1 หน่วยงานทาการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน
(สถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตลอดจนข้อมูลสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อทราบจุดอ่ อน/จุ ดแข็ง ที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต /ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.2 นาผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงปัญหา/ แนวโน้ม/
โอกาสในการเกิดการทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะภารกิจ
หลักของหน่วยงาน เพื่อหาสาเหตุ
1.3 นาสาเหตุมาสู่การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพื่อกาหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. นาผลจากการวิเคราะห์ (3) นาสาเหตุมาสู่การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน มาสู่การปฏิบัติโดยนามาจัดทาเป็นคู่มือ ตามผลการ
วิเคราะห์
3. นาคู่มือที่จัดทาตามผลวิเคราะห์ ข้อ 2) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง
- กรณีหนังสือแจ้งเวียนไม่ถือว่าเป็นการให้ความรู้ตามประมวลจริยธรรมเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในลักษณะของ
การประชุม ฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. แสดงหลั ก ฐานการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน/แนวทางการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ระเบี ย บเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากผลการวิเคราะห์
** กรณีข้อนี้จะต้องไม่ใช่การตอบว่ามีการจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตอบ
EB9 (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB9 (2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
หน่วยงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบเนื้อหา ดังนี้
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
2. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
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EB9 (3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานการประชุม /สัมมนาหรือรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาหรือร่วมโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยจะต้องมีรายงานการประชุม /สัมมนาหรือรายงาน ผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB9 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้
1.1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติงาน
1.2 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน
หน่วยงาน
1.3 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ EB9 (1)
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานไม่มีการปรับปรุง หน่วยงานจะต้องแสดงหลั กฐานว่าหน่ว ยงานได้ มี การ
ประชุมหรือหารือ เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่มีข้อใดที่จะต้อง
ดาเนินการปรับปรุง
EB10 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ ผ ลการด าเนิ น การตามแผนปฏิบั ติ การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ต ของหน่ว ยงาน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ น ามาปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
2) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 คาแนะนาการตอบ EB10
1. หน่ ว ยงานต้องแสดงหลักฐาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีบทที่เกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผน ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการแสดงให้
เห็ น ว่า หน่ ว ยงานได้ดาเนิน งานโครงการใดไปแล้ว จานวนกี่โ ครงการ และต้องจาแนกปัญหา อุปสรรค พร้ อม
เสนอแนะสาหรับการแก้ไข เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2. แสดงหลักฐาน โครงการ/งาน ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
ที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. มีผ ลการดาเนิ น การตามแผนปฏิบั ติก ารป้ อ งกันและปราบปรามการทุ จริต ของหน่ว ยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
EB10 (1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.2 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
1.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการดาเนินงาน เพื่อปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB10 (2) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : เป็นโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จหรือกาลังดาเนินการ
งานอยู่ก็ได้
2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานยังไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมมีกาหนดดาเนินการใน
ช่วงเวลาภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะต้องแนบหลักฐานและระบุเหตุผลประกอบด้วย
เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินนาไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนน
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน
หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความ
พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

 คาแนะนาการตอบ EB11
1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อ การบริหารงานที่
โปร่งใส ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานจัดกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็น
ต้น
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม และ
ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มที่อย่างชัดเจน
3. กิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส จะต้องเป็น
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของรายงานผลการดาเนินงาน
EB11 (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
1. มีการกาหนดสมาชิกของกลุ่มชัดเจน
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดอานาจหน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็น
ทางการก็ได้ แต่ต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นต้น
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EB11 (2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่
แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มตามข้อ EB11 (1) โดยกิจกรรม/โครงการดังกล่าวต้องมี
จุดประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่ม ของเจ้าหน้าที่เพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรมการดาเนินการต่าง ๆ ที่มี ความต่อเนื่อง
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๓๖๖/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
___________________________
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนไปดวยความเรียบรอย และมีความสอดคลองกับทิศ
ทางของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
มหาวิทยาลัยจึงขอแตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาค
รัฐ โดยมีรายนามดังตอไปนี้
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานคณะทํางาน
๒. ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
รองประธานคณะทํางาน
๓. คณบดีคณะครุศาสตร
คณะทํางาน
๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะทํางาน
๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะทํางาน
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทํางาน
๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณะทํางาน
๘. คณบดีโรงเรียนการเรือน
คณะทํางาน
๙. คณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
คณะทํางาน
๑๐. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะทํางาน
๑๑. หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
๑๒. ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
๑๓. ผูอํานวยการกองกฎหมาย
คณะทํางาน
๑๔. ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
คณะทํางาน
๑๕. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
๑๖. หัวหนางานพัสดุ
คณะทํางาน
๑๗. ผูอํานวยการกองกลาง
คณะทํางาน
๑๘. ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่
คณะทํางาน
๑๙. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
คณะทํางาน
๒๐. ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ
คณะทํางาน
๒๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คณะทํางาน

- ๒ ๒๒. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
๒๓. เจาหนาที่กองนโยบายและแผน

คณะทํางานและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มีหนาที่ดัง
ตอไปนี้
๑. พิจารณาดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
๒. ติดตามและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความโปรงใส เปนธรรมและปลอดการทุจริต
สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
01 ก.พ. 60 เวลา 14:02:36 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgA4A-EQANg-BBADQ-AMgBD

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
___________________________
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และผลักดันใหหนวยงานภาครัฐดําเนินงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีธรรมาภิบาล กอใหเกิดความเชื่อมั่นตอสาธารณชน เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอดคลอง
กับยุทธศาสตรดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณธรรมและความโปรงใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยถือวาเปนหนาที่
หนึ่งในการปฏิบัติงานและเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ดานความโปรงใส ใหหนวยงานเปดเผยขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางตรงไป
ตรงมา ไมปดบัง หรือบิดเบือนขอมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินงานดวยความโปรงใสในทุกขั้น
ตอนตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของหนวยงาน และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและสามารถรองเรียนเกี่ยว
กับการดําเนินงานของหนวยงานและรองเรียนเจาหนาที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปรงใสได
๒. ดานความพรอมรับผิด ผูบริหาร และบุคลากรในหนวยงานตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจ
กระตือรือรน มีความพรอมที่จะใหบริการตามพันธกิจของตน โดยยึดหลักการกระจายผลประโยชนที่ถูกตองชอบ
ธรรม และเสมอภาค พรอมทั้งมีเจตจํานงที่แนวแนในการบริหารหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมรับผิด
เมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสาธารณชนวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรม
และธรรมาภิบาล
๓.ด านความปลอดจากการทุ จริตในการปฏิบัติง าน ผูบริห าร และบุค ลากรในหน วยงานตองไมมี
พฤติกรรมที่เ ขาขา ยการทุจริตในเชิง นโยบายหรือการทุจ ริตต อหนาที่ ไม รับ สินบนหรือใช ตําแหนงหนาที่ใน
การเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
๔.
ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร สรางวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติตน ใหเปนผูไมยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตตาง ๆ ในหนวยงาน ไมทนตอการทุจริต เกิดความละอายหรือกลัวที่จะกระทําการทุจริต มี
การปลูกฝงและสรางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม กําหนดแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน มีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การปองกันผลประโยชนทับซอน

- ๒ ๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หนวยงานจะตองมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานอยางเครงครัด ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกัน พรอมทั้งมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหนวยงานทั้งการบริหารงานบุคคล การใชจายเงินงบ
ประมาณของหนวยงาน การมอบหมายงานของหัวหนางาน ตลอดจนการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและ
อุปกรณที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
๖. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหนวยงานอยางทั่ว
ถึง รวดเร็ว และถูกตอง โดยใชสื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมเปนเครื่องมือประชาสัมพันธ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
01 ก.พ. 60 เวลา 14:01:54 Non-PKI Simple Sign

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
___________________________
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณชน
ทราบวามหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่น
แกสังคมวามหาวิทยาลัยจะยึดมั่นและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการทํา
งาน โดยมีแนวทางในการบริหารงานดังนี้
๑. ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสราง
ความเชื่ อ มั่ น แก ส าธารณชนว า การขั บ เคลื่ อ นหน ว ยงานจะเป น ไปอย า งมี คุ ณ ธรรมและธรรมาภิ บ าล
๒. ปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่หนวยงานไดกําหนดไวอยางเครง
ครัด
๓. สรางคานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
๔. บริหารงานดวยความเปนธรรม และมีการปฏิบัติดวยความเทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติ
๕. ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย ยึดมั่นในผลประโยชนของสวน
รวมและความถูกตองเปนธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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