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คํานํา
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และผลักดันใหหนวยงานภาครัฐดําเนินงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ธรรมาภิบาล กอใหเกิดความเชื่อมั่นตอสาธารณชน เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สอดคลองกับยุทธศาสตรดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ  โดยถือวาเปนหนาที่หนึ่งในการปฏิบัติงานและเปนแนวทางในการดําเนินงาน

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ฉบับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานที่รับผิดชอบการประเมิน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการประเมินฯ
ดัชนีตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ รวมถึงแนวทางการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้  จะเปนประโยชนและสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใหมีความรู  ความเขาใจเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถนําผลการประเมินของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงพฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหลักตามวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตรวมกันตอไป
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- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและรวบรวม
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- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนิน
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- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เจตจํานงในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



แนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี 2560

ท าไมต้องประเมิน ITA ?
o ยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (56-60) 
และระยะท่ี 3 (60-64)

o มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้น าระบบ
ประเมินมาใช้ ตัง้แต่ปี 57-60

o มติ ครม. ให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วย
เข้าร่วมการประเมิน ตัง้แต่ปี 59-60

วตัถปุระสงคข์องการประเมิน ITA
o เพ่ือประเมินผลด้านคณุธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน
o น าข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุพฒันาให้

หน่วยงานมีความโปรง่ใส เป็นธรรม 
ปลอดการทุจริต

การประเมิน ITA ของอดุมศึกษา

ปี 2559

โดย IRDP

ปี 2560

โดย โรงเรียน

นายร้อยต ารวจ

เครื่องมือในการประเมิน ITA

คะแนนข้อละ 100

1. แบบส ารวจหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 

(Evidence-Based)

EBIT รอบ 1, 
รอบ 2

2. แบบส ารวจความคิด
เหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal)   

3. แบบส ารวจความคิด
เหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External)    

สงัคมออนไลน์ 
สมัภาษณ์ 

โทรศพัท ์ไปรษณีย์

ช่วงคะแนน ระดบั
80 – 100 สงูมาก

60 – 79.99 สงู
40 – 59.99 ปานกลาง
20 – 39.99 ต า่
0 – 19.99 ต า่มาก

30 ธ.ค. 
59

• ม. จดัส่งรายช่ือผู้ประสานงานหลกั

31 ม.ค. 
60

• ผู้รบัจ้างส ารวจ แจ้งจ านวน/สดัส่วนของ
รายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ Internal & 
External

28 ก.พ. 
60

• ม. ส่งรายช่ือผู้ประสานงาน ITA 
• ม. ส่งรายช่ือ Internal & External

1 มี.ค.- 16
มิ.ย. 60

• ผู้รบัจ้างส ารวจ ด าเนินการเกบ็ข้อมูล

30 เม.ย. 
60

• ม. ส่ง EBIT รอบ 2

31 พ.ค. 
60

• ผู้รบัจ้างส ารวจ แจ้งผลคะแนน

15 มิ.ย. 
60

• ม. ส่งค าขออทุธรณ์ EBIT รอบ 2

30 มิ.ย. 
60

• ผู้รบัจ้างส ารวจ ส่งรายงานสรปุผล

15 มี.ค. 
60

• ม. ส่ง EBIT รอบ 1
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ความเป็นมา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นมาตรการ
เสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ในการประชุมครั้งที่ 500 – 65/2556 เมื่อวันที่  
29 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้น าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สูงขึ้น และต่อมาเม่ือวันที่  24 กุมภาพันธ์  2558  คณะรัฐมันตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 จากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม  2559  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
 ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอด
จากการทุจริตต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

3. เพ่ือให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
4. เพ่ือให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 
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เครื่องมือในการประเมิน   
คณะที่ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจตามระบบการประเมิน ITA ด้วยแบบส ารวจ ๓ แบบ ตามแบบที่

ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด คือ  
1) แบบส ารวจ Internal เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่

ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย ์ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที ่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย  

2) แบบส ารวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย  

3) แบบส ารวจ  Evidence-Based เป็นการประเมินผลการปฏิบัติ งานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความเป็นจริงตาม
แบบส ารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ  

 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย  

1) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่ง
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 
ตัวอย่าง ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่มต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน และก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
สถิติ หากหน่วยงานมีจ านวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  

2) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่าง
น้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมภารกิจและประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน และก าหนดวิธีการ
สุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจ านวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด  

3) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ Evidence-based ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมิน โดยใช้แบบส ารวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน  

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของแต่ละแบบส ารวจได้ตามที่ก าหนด  เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือ
พฤติการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตามวิสัยของ
วิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าจ านวนตัวอย่างที่จัดเก็บได้นั้นมีคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลัก
วิชาการ 

 
การให้คะแนน 

(1) ให้คะแนนตามค าตอบของแต่ละค าถาม ข้อละ 100 คะแนน ทั้งจากการประเมินแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) แบบส ารวจความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และ แบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
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(2) ข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการถูกชี้มูลความผิด ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 30 เมษายน 2560 
จะได้คะแนน 100 คะแนน หากถูกชี้มูลความผิดจะได้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีค่า
คะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดาเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

80 – 100 สูงมาก 
60 – 79.99 สูง 
40 – 59.99 ปานกลาง 
20 – 39.99 ต่ า 
0 – 19.99 ต่ ามาก 
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ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

วันที่ กิจกรรม 
30 ธ.ค. 2559 หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงาน          

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน 
31 ม.ค. 2560 ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลแจ้งจ านวน/สัดส่วนของข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายใน และ

รายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal 
และ External ให้หน่วยงานที่รับการประเมิน 

28 ก.พ. 2560 หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจ าหน่วยงาน และ
ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีจ านวน/สัดส่วนในแต่ละต าแหน่ง/สังกัด 
และข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามท่ีผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลก าหนด 

15 มี.ค. 2560 หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบท่ี 1 
1 มี.ค. –  16 มิ.ย. 2560 ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal และ External 

30 เม.ย. 2560 หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบท่ี 2  
31 พ.ค. 2560 ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลแจ้งผลคะแนนแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT                

รอบท่ี 2 ให้แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน 
15 ม.ิย. 2560 หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งค าร้องขออุทธรณ์ผลคะแนนแบบส ารวจหลักฐาน       

เชิงประจักษ์ EBIT รอบท่ี 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน/เอกสารประกอบการตอบให้
ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล 

30 ม.ิย. 2560 ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจัดส่งรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมิน 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
- กรุณาติดตามข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารทาง www.itamua.com และทางกลุ่มไลน์ ITA mua 2560 
- ผู้ประสานงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9 โทรสาร 0 2354 5618 
1) นายจักรพงษ์  กิจเปรมถาวร 
2) นางสาวธนาภรณ์ พุทธมนต์ธร 

    -     ส านักงานโครงการ ITA (ติดต่อนักวิจัย) 
  โทรศัพท์ 0 2412 3284  โทรสาร 0 2864 9328 
 
 
 

http://www.itamua.com/


๖

ผูกํากับและผูรับผดิชอบดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินฯ Evidence – Based รอบท่ี ๑

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผูกํากับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บ/รายงาน

ดัชนีความพรอมรับผิด
EB๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูบริหารของหนวยงานได
แสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหนวยงานอยางไร
๑) ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงาน

ดวยความซื่อสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ีในหนวยงาน หรือไม
รองฯ ฝายบริหารฯ กบ. ผอ.กบ.

๒) ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจรติตอสาธารณชน หรือไม

รองฯ ฝายบริหารฯ กบ. ผอ.กบ.

๓) ผูบริหารของหนวยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐในแตละดาน
หรือไม

รองฯ ฝายบริหารฯ กบ. ผอ.กบ.

(๑) ดานความโปรงใส
(๒) ดานความพรอมรับผิด
(๓) ดานความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน
(๔) ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
(๕) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
(๖) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน

การประเมินฯ Evidence – Based รอบท่ี ๒

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผูกํากับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บ/
รายงาน

ดัชนีความโปรงใส
EB๑ หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมี
โอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงานอยางไร
๑) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงานหรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย ,

คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

๒) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/ รองอธิการบดีฝาย สวท. ผอ.สวท.



๗

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผูกํากับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บ/
รายงาน

โครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือไม วิชาการและวิจัย ,
คณบดี

และคณะ

๓) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการโครงการ
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย ,

คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
EB๒ หนวยงานของทานมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัอยางไร
๑) มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม รองอธิการบดีฝาย

วิชาการและวิจัย ,
คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

๒) มีรายงานผลการปฏิบตัิงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย ,

คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

EB๓ หนวยงานของทานมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจ
หลักดวยความเปนธรรมอยางไร
๑) มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ
ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนได
สวนเสียทราบอยางชัดเจน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย ,

คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

๒) มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลัก หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย ,

คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

ดัชนีความโปรงใส
EB๔ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด
จางดวยความโปรงใสอยางไร
๑) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ
หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐) หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

๒) มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใหสาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานได  โดยมี
องคประกอบดังตอไปน้ี หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

๓) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผู เสนองาน เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.



๘

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผูกํากับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บ/
รายงาน

EB๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนวยงานของทานมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแตละ
โครงการใหสาธารณชนรับทราบอยางไร
๑) มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ
ลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมายของแตละหนวยงาน
กําหนด หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

๒) มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

๓) มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละ
โครงการ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

๔) มีการประกาศเผยแพรรายช่ือผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อ
หรือจางแตละโครงการ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

๕) มีการเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุ
วิธีการจัดซื้อจดัจางและเหตผุลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัด
จาง หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

EB๖ หนวยงานของทานมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางอ
ยางไร
๑) มีการวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

๒) มีการนําผลการวิเคราะหการจัดซือ้จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใชในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
การคลังและทรัพยสิน

กค. ผอ.กค.

EB๗ หนวยงานของทานมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของ
หนวยงานอยางไร
๑) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน หรือไม รองอธิการบดีฝาย

สื่อสารและ
ภาพลักษณองคกร

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

๒) มีสื่อประชาสัม พันธ เผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานทางชองทางใดบาง (อยางนอย 4 ชองทาง)

รองอธิการบดีฝาย
สื่อสารและ

ภาพลักษณองคกร

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

๓) มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเปน
ปจจุบันทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
สื่อสารและ

ภาพลักษณองคกร

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

๔) มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผาน
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการขอมูล

รองอธิการบดีฝาย
สื่อสารและ

ภาพลักษณองคกร

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

หมายเหตุ * ผูมสีวนรวมกํากับและจดัเก็บ/รายงาน



๙

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผูกํากับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บ/
รายงาน

ตลอดเวลาทําการของหนวยงาน หรือไม
EB๘ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน
การปฏิบัติงาน/การใหบริการอยางไร
๑) มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั

กบ. ผอ.กบ

๒) มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั

กบ. ผอ.กบ

๓) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั

กบ. ผอ.กบ

๔) มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุ
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชน
รับทราบผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
บริหารฯ,

รองอธิการบดีฝาย
การคลังฯ*

กบ.
กค.*

ผอ.กบ
ผอ.กค.*

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
EB๙ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงานอยางไร
๑) มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและ

กายภาพ

กนผ. ผอ.กนผ.

๒) มี การจั ด ทํ าคู มื อ เก่ี ยว กับการปฏิ บั ติ งาน เพ่ื อป อ งกัน
ผลประโยชนทับซอน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและ

กายภาพ

กนผ. ผอ.กนผ.

๓) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายใน
หนวยงาน เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาท่ี หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและ

กายภาพ

กนผ. ผอ.กนผ.

๔) มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและ

กายภาพ

กนผ. ผอ.กนผ.

EB๑๐ หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหนวยงานอยางไร
๑) มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

อธิการบดี,
รองอธิการบดีฝาย

การคลังและ

ตสน.
กค*

ผอ.ตสน
ผอ.กค*

หมายเหตุ * ผูมสีวนรวมกํากับและจดัเก็บ/รายงาน



๑๐

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผูกํากับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บ/
รายงาน

การทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม ทรัพยสิน*

๒) มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รองอธิการบดีฝายการ
คลังและทรัพยสิน*

ตสน.
กค*

ผอ.ตสน
ผอ.กค*

EB๑๑ เจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมีการรวมกลุมเพ่ือ
ตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงานอยางไร
๑) มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ี
โปรงใส หรือไม
หมายเหตุ : กลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานตองไมใชกลุมตาม
โครงสรางหนวยงาน เชน กลุมตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เปนตน

รองอธิการบดีฝาย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั

สํานักงานอธิการบดี ผอ.สอ.

๒) กรณีท่ีมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ี
โปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน
หรือไม

รองอธิการบดีฝาย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั

สํานักงานอธิการบดี ผอ.สอ.

หมายเหตุ * ผูมสีวนรวมกํากับและจดัเก็บ/รายงาน
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แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 1 
 

แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มี
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส าหรับแบบส ารวจนี้ เป็นแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 1 ใช้ประเมินในดัชนีความพร้อมรับผิด ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจาก 
การตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จ านวน 1 ชุด ต่อ 
1 หน่วยงาน ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้
หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มี
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสมากยิ่ งขึ้น  ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเ พ่ือให้ เกิดประโย ชน ์
ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงาน            

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 

1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบส ารวจด้วย 

2. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้
 ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนน
 อย่างแมน่ตรงมากท่ีสุด 

P-QA
Text Box
11
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การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
 หน่วยงานอย่างไร 
1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ 
 ในหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน 
 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
 หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 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) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 มี หลักฐาน คือ           
             
 ไม่มี 
หมายเหตุ:             
             

 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
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แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ 1  
 

การน าหน่วยงาน (Leading) ให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้บริหารถือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมีบทบาทในการสั่ง
การและชี้น าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว  กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะบกพร่องในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามไปด้วยเช่นกัน  

การประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment ในรอบที่ 1 นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างบทบาท และให้ความส าคัญกับผู้บริหารในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการก าหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือ
กิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดไว้ 5 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

นอกจากนี ้ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะน า
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  

การก าหนดให้มีการประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment ในรอบที่ 1 จึงถือเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยท าให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
อย่างได้ผล 
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2. ข้อค าถามในแบบส ารวจ  
 

     EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
หน่วยงานอย่างไร 
  1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่ 
  2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน หรือไม่ 
  3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ ดังนี้  
    (1) ด้านความโปร่งใส  
    (2) ด้านความพร้อมรับผิด  
    (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
    (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
    (5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
    (6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

 
3. ค าแนะน าในการตอบแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ 1  
 

EB 1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่  

EB 2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
สาธารณชน หรือไม่  
 

 ค าแนะน าในการตอบ EB 1 ข้อ 1) และ ข้อ 2)  
 

1. ผู้บริหารของหน่วยงานที่ต้องประกาศเจตจ านง : อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า  
2. รูปแบบของเจตจ านงควรให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประกาศ

ต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในการประชุมมหาวิทยาลัย  
3. การประกาศเจตจ านง จะต้องด าเนินการระหว่างช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 

2560  
4. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

4.1 มีการก าหนดกิจกรรม/วิธีการในการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
4.2 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบ (EB 1 ข้อ 1) และให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคประชาชน และภาคเอกชน ได้รับทราบ ( EB 1 ข้อ 2)  
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4.3 มีรายละเอียดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทางนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงาน  

5. ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบค าถาม เช่น  
5.1 หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริตในการประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
5.2 หลักฐานการแสดงเจตจ านงสุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะอยู่

รูปแบบของจดหมายข่าว คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจากผู้บริหาร บทความจากผู้บริหาร เป็นต้น  
6. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น  

6.1 กรณีการแสดงเจตจ านงสุจริตในการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการสรุปรายงานผลการ
ประชุม/สัมมนาที่ปรากฏเนื้อหาการพูด การแถลง หรือการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

6.2 กรณีการแสดงเจตจ านงสุจริตผ่านการปิดประกาศหรือผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เอกสารการแสดงเจตจ านงสุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนามในเอกสารหรือระบุชื่อ/ต าแหน่งของผู้บริหาร  
 

 ค าแนะนาการตอบ EB 1 ข้อ 3  
 

1. เพ่ือให้เจตจ านงเห็นผลเป็นรูปธรรมตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว  องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้อง
ประกอบด้วยหลักฐานที่มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละดา้นดังนี้  

 

1.1 ด้านความโปร่งใส  
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ด าเนินงาน  
2) นโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
3) นโยบายการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร  
4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน  

 

1.2 ด้านความพร้อมรับผิด  
1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี ความถูกต้อง 

ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด 
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจ านง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์

สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด  
 

1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืน

ใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์  
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
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1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
1) นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้  

3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน  

 

1.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
1) นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่

ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ  
5) นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน  

 

1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอด
เกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิด ความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
 

2. ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น  
2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน  
2.2 หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานตามแนว

ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน  
3. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น กรณีใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือหนังสือสั่งการ/มอบ

นโยบายจากผู้บริหารจะต้องมีการลงนาม หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว 
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แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 2 
 

แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มี
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส าหรับแบบส ารวจนี้ เป็นแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบที่  2 ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษน์ี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที ่1 การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนที ่2 การด าเนินการเพ่ือส่ง เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในภาพรวม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้
หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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ชื่อหน่วยงาน            

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/
 หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบส ารวจด้วย 
2. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงานท าหนังสือ
 ชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
 การอุทธรณ์ต่อไป 
3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงาน 
 มีภารกิจตามกฎหมาย จัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ 
 ที่หน่วยงานให้ความส าคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
 ในการด าเนินงาน จ านวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อค าถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก 
 ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบค าถาม ส่วนข้อค าถาม 
 ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ 
4. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้
 ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม และให้คะแนน
 อย่างแม่นตรงมากที่สุด 
 

ส่วนที ่1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ          
             
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่
ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน) 
 

ดัชนีความโปร่งใส 
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 

ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ 
  การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ และร่วมด าเนินการ 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
 ของหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ           
                 
 ไม่มี 
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หมายเหตุ:                 
                . 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ               
                 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                 
                . 
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ               
                 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                 
                . 

 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
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) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือ
 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 

 
ดัชนีความโปร่งใส 
EB4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร 
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 
 30 วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ           . 
 วันที่ประกาศเผยแพร่ คือ            . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
 สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริง
  ของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้ 
 2. เป็นโครงการทีห่น่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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 มี องค์ประกอบ 
 2.1 ชื่อโครงการ  มี  ไม่มี 
 2.2 งบประมาณ  มี  ไม่มี 
 2.3 ผู้ซื้อซอง  มี  ไม่มี 
 2.4 ผู้ยื่นซอง  มี  ไม่มี 
 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก  มี  ไม่มี 
 หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน 
 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
 การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  
  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามล าดับงบประมาณสูงสุด จ านวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี 
1) โครงการที่ 1 
 1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 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
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 2.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 2.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 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
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 3.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 3.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 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
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
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  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 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
  ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  หรือไม่ 
  มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
  ไม่มี 
 5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
 
2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุง 
 การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 
 มี หลักฐาน คือ (1)             . 
 (2)             . 
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 (3)             . 
 (4)             . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 
 โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของ
 หน่วยงาน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 
1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
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                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่
 ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 

 
EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ า 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 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) กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง 
 ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 
 มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 ไม่มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 
 

1. ค าชี้แจงการตอบแบบประเมินแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ 2  
 

การจัดท าแนวทางการตอบข้อค าถาม Evidence – Based รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของที่ปรึกษา มีเจตนารมณ์ส าหรับการพัฒนาการตอบข้อค าถามของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  และให้มี
ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่สูงขึ้น ดังนั้น การตรวจประเมินจึงมีความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้นในแต่
ละป ี 

ส าหรับข้อค าถาม EB1 – EB3 ต้องเป็นภารกิจหลัก โดยให้เลือกมาเพียง 1 ภารกิจเท่านั้น โดย
ต้องเป็นภารกิจหลักเดียวกันทั้ง 3 ข้อค าถาม กรณ ีไม่ใช่ภารกิจเดียวกันจะไม่พิจารณาให้คะแนน  

 
2. ข้อค าถามและค าแนะน าการตอบแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ 2  

 

EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร  
หมายเหตุ:  
     1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
     2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ และร่วมด าเนินการ 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานหรือไม่ 
  2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม ่
  3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม ่

 

 ค าแนะน าการตอบ EB1  
 

1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
1.1 หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผนงาน/โครงการ

และการด าเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน โดยจะต้องมีการระบุรายละเอียดของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เข้ามาร่วมในการด าเนินการในแต่ละข้ันตอนด้วย  

1.2 หน่วยงานจะต้องแสดงเอกสารที่ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของความเชื่อมโยงกันใน
กระบวนการของวงจรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 1) ถึง ข้อ 3) เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
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ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาส ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และต้องเป็นภารกิจหลักที่เลือกมาตอบเพียง 1 
ภารกิจหลัก ตามข้อค าถาม EB1 – EB3  

2. ตัวอย่างหลักฐานที่น ามาตอบข้อค าถาม เช่น  
2.1 รายงานการประชุม/สัมมนา  
2.2 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

3. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น  
3.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนามโดยผู้จดบันทึก

การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน  
3.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการ

เสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา  
 

EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร 
     1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม ่
     2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

 

 ค าแนะน าการตอบ EB2  
 

1. หน่วยงานจะต้องแสดงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน  และต้องเป็นภารกิจหลักที่
เลือกมาตอบเพียง 1 ภารกิจหลัก ตามข้อค าถาม EB1 – EB3  

2. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักเดียวกันที่เลือกมาตอบในข้อ EB1 – 3 โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นถึงการ
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 เป็นคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานเอง  หรือจัดท าโดย

คณะท างานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่จัดท าคู่มือโดยเฉพาะ  
2.2 ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง/ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) หรือส่งมา

เพียงปกคู่มือ (กรณีคู่มือมีขนาดใหญ่และยากต่อการจัดส่งให้หน่วยงานส่งหลักฐานเฉพาะองค์ประกอบส าคัญในข้อ 1.) 

P-QA
Text Box
32



 
 

29 
 

EB2 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
  
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่น ามาตอบใน  ข้อ EB2 (1) 
ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กับการด าเนินการที่เกิดข้ึนจริง  

1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
1.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  เสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชา  
 
EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร 
     1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม ่
     2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม ่

 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ EB3  
 

1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ผู้รับบริการ
หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน ตามช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และแสดงหลักฐานช่องทาง
ที่น าไปเผยแพร่  
 

 
*** หน่วยงานที่มีเป้าหมายเป็นนักธุรกิจต่างประเทศ ควรมีขั้นตอนการน าแนวทางการด าเนินงาน พัฒนา
ขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน นักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และควรมี Version ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อยภาษาอังกฤษ  
 

 

2. มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม ่ 
2.1 หน่วยงานต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกันหรือตรวจสอบ

เพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก  ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการปฏิบัติงาน 
(Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพ่ือลดการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กรณีที่
หน่วยงานเลือกภารกิจหลักที่ไม่ใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service) ให้หน่วยงานอธิบายลักษณะของ
ภารกิจนั้นโดยละเอียด และต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่กับภารกิจหลัก ที่เลือกนั้นให้ชัดเจน  
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2.2 หน่วยงานราชการบางแห่งส่งเอกสารเป็นคู่มือการให้บริการประชาชน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ระบบงานสารบรรณ หรือระเบียบ กฎหมาย ของ
หน่วยงาน ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานมีระบบการป้องกันหรือ การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลักเดียวกันที่เลือกมาตอบ ในข้อ EB 1 - EB 3  
 

EB3 (1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ ในการด าเนินการให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่  

 

1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
1.1 หลักฐานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ ในการด าเนินการ

ในแต่ละข้ันตอนชัดเจน  
1.2 หลักฐานยืนยันการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  ให้

ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 

EB3 (2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 
หรือไม่  

 

1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
- หลักฐานแสดงการมีระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการละ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการน าไปปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยอาจอยู่ในรูปแบบของ
บันทึก/หนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาแนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบดังกล่าวจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  

 

หมายเหตุ : หากหน่วยงานใช้กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับทุกหน่วยงานภาครัฐ  เป็นระบบหรือกลไก
การป้องกัน/ตรวจสอบ กฎหมายหรือระเบียบนั้นจะต้องมีลักษณะการบังคับใช้ เป็นการภายในหน่วยงาน รวมทั้ง
จะต้องมีลักษณะของการก าชับจากผู้บังคับบัญชาด้วย  
 
EB4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร  
     1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 
30 วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 
     2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได ้โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 
     องค์ประกอบ 
          (1) ชื่อโครงการ  
          (2) งบประมาณ  
          (3) ผู้ซื้อซอง  
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          (4) ผู้ยื่นซอง  
          (5) ผู้ได้รับคัดเลือก 
หมายเหตุ:  
          1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบ ความมีอยู่จริงของ
ระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้  
          2. เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  และผู้เสนอ
งาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

 

 ค าแนะน าการตอบ EB4  
 

1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้น าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรมีการด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวก่อนเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างช้าภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
หรือภายใน 30 วันท าการ หลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และวันที่ 
ที่ได้ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน  

หลักฐานในการเผยแพร่ต้องเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ กรณีหน่วยงานส่งไปยัง ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ถือว่าไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ  

กรณีหน่วยงานใดไม่มีงบลงทุน ซึ่งไม่อยู่ในข่ายต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ตามที่ คตง.ก าหนด 
ให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ในส่วนของงบประมาณที่หน่วยได้รับ การจัดสรร กรณีท่ีต้องมีการจัดชื้อจัดจ้าง  

2. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง
เป็นโครงการที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตร
มาสที่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล และได้เผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนๆ เพราะการเผยแพร่ข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลางนั้น ยังไม่แสดงถึงการเผยแพร่ที่
เอ้ือต่อการที่สาธารณชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยมี องค์ประกอบ ชื่อโครงการ/งบประมาณ/ผู้ซื้อ
ซอง/ผู้ย่ืนซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก  

หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่
จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้  

 

3. หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ  การจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ควรมีการน ามาทบทวนปรับปรุง ผลการบังคับใช้ เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าแนวทางที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ โดยขอให้ส่งหลักฐานที่มีการน าผลการบังคับใช้ตามแนวทางดังกล่าว  ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในไตรมาส 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหาร มาแสดงด้วย  
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EB4 (1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายใน
ระยะเวลา 30 วันท าการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่  

 
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
   1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งในที่นี้หมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามประกาศ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
   1.2 หนังสือหรือเอกสารของทางราชการที่แสดงวันที่ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
   1.3 หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่ง

หน่วยงานจะต้องน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ภายใน  30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่
หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ  ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย  

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือสั่งการให้มี
การประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  

3. ช่องทางการประกาศจะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
 
EB4 (2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
หรือไม่  

(1) ชื่อโครงการ  
(2) งบประมาณ  
(3) ผู้ซื้อซอง  
(4) ผู้ย่ืนซอง  
(5) ผู้ได้รับคัดเลือก  

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมายถึง การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสม่ าเสมอ  

 
1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี ้ 
   1.1 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่น าไปเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลรวมที่ประกอบไปด้วยรายการ

จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจากงบประมาณทุกประเภท  
       1.2 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง  5 รายการ คือ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับคัดเลือก  

   1.3 มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล  การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบ
ค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ การพิจารณาด้วย  

   1.4 เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
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2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ 
เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมินได้  

3. ช่องทางการเผยแพร่จะต้องมีความสะดวก และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
EB4 (3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่  
   องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี ้ 

๑. หลักฐานแสดงวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
หรือความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  

๒. วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการสั่ง
การให้ด าเนินการจากผู้บังคับบัญชา หรือมีการน าไปปฏิบัติจริงแล้ว  
 
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร  
หมายเหตุ:  
          1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามล าดับงบประมาณสูงสุด จ านวน 5 โครงการ  
          2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าท่ีมี 
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่
ละหน่วยงานก าหนด หรือไม ่
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม ่
3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม ่
4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม ่

 
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร  
 

 ค าแนะน าการตอบ EB5  
 

เงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้  
1. หน่วยงานจะต้องน าโครงการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่  1 และไตรมาสที่ 2 ที่มี

งบประมาณสูงสุด จ านวน 5 โครงการ มาตอบค าถาม โดยแต่ละโครงการจะต้องสามารถ ตอบค าถามในข้อ (1) 
– (5) ได้ครบถ้วน กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามได้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากข้อจ ากัดทางกฎหมาย
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หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีหนึ่งที่ไม่สามารถด าเนินการ  ได้ทุกขั้นตอน โปรดระบุเหตุผลในช่อง
หมายเหตุ 

2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี โดยผู้ตรวจประเมินจะ
สอบทานกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักฐาน
ในข้อ EB4 (1) ประกอบการพิจารณาให้คะแนน  

หมายเหตุ:  (1) พิจารณาให้คะแนนเป็นรายโครงการที่ตอบค าถามในข้อ (1) – (5) ได้ครบถ้วน  
(2) ไม่พิจารณาเอกสาร/หลักฐานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic-Government Procurement: e-GP)  
 

EB5 (1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่  

 

เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย  

2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการ
พิจารณาด้วย  
 

EB5 (2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการหรือไม่  

  

เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
1. ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงาน

ไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานจะต้องแนบ
ระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย  

2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง  กรณีที่
หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือ
ปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย  

 
EB5 (3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่   
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1. ประกาศราคากลาง โดยในประกาศราคากลางจะต้องมีการอ้างถึงที่มาและวิธีการ  ในการ
ค านวณราคากลาง  
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2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการค านวณราคากลาง  กรณีที่หน่วยงาน
เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลด
ประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
EB5 (4) มีการประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1. ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง  
2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง  กรณีที่หน่วยงาน

เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ
มาประกอบการพิจารณาด้วย  

 
EB5 (5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้อง มีการ
ระบุวิธีการจัดซื้อจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. หลักฐานการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีท่ีหน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศ
บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบค าสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณา
ด้วย  
 
EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 
     1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่
     2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม ่

 

 ค าแนะน าการตอบ EB6  
 

1. หน่วยงานต้องท าการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยต้อง
น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

1.1 การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวม
ของหน่วยงาน โดยจ าแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/งาน ใดบ้าง 
ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ 
และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ  
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ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลในกรณีที่มีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้ว  
ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดงบด าเนินงาน งบ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอ่ืน กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ที่เป็น
รายการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.2 การวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1 ท าการวิเคราะห์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือไม ่ 

อย่างไร กรณีที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรน าเสนอว่าปัญหาอุปสรรคเกิดจาก
กระบวนการใด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง /ตรวจรับ และน าข้อมูลที่ต้องมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือ
น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อจัดจ้าง มาท าการวิเคราะห์ด้วย  

2. การสรุปผล/เสนอผู้บริหาร/น าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยแสดงหลักฐานที่น าไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  

 
EB6 (1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
1.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  
1.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
1.5 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียด ได้แก่ ร้อยละของจ านวน โครงการ

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องมีการ
รายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
 

EB6 (2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.2 รายละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวถึงในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามข้อ EB6 (1)  
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินการ เรื่องการจัดซื้อ

จัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
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EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 
     1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม ่
     2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง  (อย่างน้อย 4 
ช่องทาง) 
     3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
หรือไม ่
     4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน 
หรือไม ่

 

 ค าแนะน าการตอบ EB7  
 

1. หน่วยประชาสัมพันธ์ ควรมีการแสดงป้ายที่ชัดเจนว่าอยู่ ณ จุดใดของส านักงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตลอดเวลาราชการ โดยไม่พักกลางวัน ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ  

2. ควรมีแสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อใดบ้าง  (อย่างน้อย 
4 ช่องทาง  

3. ควรมีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดที่เป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ควรเข้าใจง่าย  

4. แสดงข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ
ของหน่วยงาน  
 

EB7 (1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน  

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ  
2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือ  
3. ภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 

หรือ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าอยู่จุดดังกล่าว 
 

EB7 (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง)  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. หลักฐานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด  
2. หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ช่องทาง  
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EB7 (3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. หลักฐานแสดงข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง

เว็บไซต์หรือสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
2. ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
 

EB7 (4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ 
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของ
หน่วยงาน หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. หลักฐานแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ปรากฏบนสื่อหรือช่องทางการติดต่อของ

หน่วยงาน หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน  
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่น ามาตอบค าถามจะต้องสามารถติดต่อได้ และจะต้องมีระบบ ตอบรับ

หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
 

EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 

1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม ่

2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม ่
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม ่
4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม ่ 
     หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 ค าแนะน าการตอบ EB8  
 

1. แสดงหลักฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 2 ประเภทดังนี้  
1.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยแสดงหลักฐานการ

เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
2. แสดงหลักฐานผู้รับผิดชอบ  

2.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน  

3. แสดงหลักฐานมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
3.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
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3.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน  
4. แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องแสดงรายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือหลักฐานที่แสดง
ข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ต้องน าหลักฐานนั้นขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศ
เผยแพร่เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดง
ให้เห็นถึงข้อจ ากัดดงักล่าวด้วย  

 
EB8 (1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  สะดวก และไม่สิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่าย  
2. หลักฐานแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 

EB8 (2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. หลักฐานแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้าน  การจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือ 

2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

EB8 (3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. หลักฐานหรือวิธีการในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  การปฏิบัติงานหรือ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
2. มีการก าหนดระยะเวลาในกรตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
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EB8 (4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออ่ืนๆ หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1.1 สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข  
1.3 หลักฐานเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะต้องมีการ
รายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติ ให้น ารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  

หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนใน
ปีนั้น ๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้  
EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 
(1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
(2) มีการจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
(3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 
(4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 
 ค าแนะน าการตอบ EB9  

 

1. แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์  ทับซ้อน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีบทวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
ท าการวิเคราะห์กระบวนงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่มี ความเสี่ยง เพ่ือสร้างกลไก /มาตรการ/แนว
ทางการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาส การทุจริตเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน ส่วนราชการ/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีแนวทางขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้  

1.1 หน่วยงานท าการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
(สถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตลอดจนข้อมูลสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือทราบจุดอ่อน/จุดแข็ง ที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1.2 น าผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงปัญหา/ แนวโน้ม/ 
โอกาสในการเกิดการทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะภารกิจ
หลักของหน่วยงาน เพ่ือหาสาเหตุ  

1.3 น าสาเหตุมาสู่การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. น าผลจากการวิเคราะห์ (3) น าสาเหตุมาสู่การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลด ความเสี่ยง 
เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต /ผลประโยชน์ทับซ้อน มาสู่การปฏิบัติโดยน ามาจัดท าเป็นคู่มือ ตามผลการ
วิเคราะห์  

3. น าคู่มือที่จัดท าตามผลวิเคราะห์ ข้อ 2) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง  
       - กรณีหนังสือแจ้งเวียนไม่ถือว่าเป็นการให้ความรู้ตามประมวลจริยธรรมเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในลักษณะของ
การประชุม ฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. แสดงหลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากผลการวิเคราะห์  

** กรณีข้อนี้จะต้องไม่ใช่การตอบว่ามีการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตอบ  
 

EB9 (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ  
   - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
 
EB9 (2) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน  
หน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะ  เพ่ือใช้เป็น

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/สัมมนาหรือรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  

1.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาหรือร่วมโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน  

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยจะต้องมีรายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงาน ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
 

EB9 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี ้

1.1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

1.2 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน
หน่วยงาน  

1.3 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ EB9 (1)  

2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
 

หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานไม่มีการปรับปรุง หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานว่าหน่วยงานได้มีการ
ประชุมหรือหารือ เพ่ือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่มีข้อใดที่จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุง  

 
EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ . 2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 ค าแนะน าการตอบ EB10  
 

1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีบทที่เกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน  ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการแสดงให้
เห็นว่า หน่วยงานได้ด าเนินงานโครงการใดไปแล้วจ านวนกี่โครงการ  และต้องจ าแนกปัญหา อุปสรรค พร้อม
เสนอแนะส าหรับการแก้ไข เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

2. แสดงหลักฐาน โครงการ/งาน ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
EB10 (1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน  
1. องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  

1.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

1.2 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  
1.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการด าเนินงาน เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
2. หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
 
EB10 (2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
หมายเหตุ : เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560  
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
1. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการ
งานอยู่ก็ได ้ 

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
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หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมมีก าหนดด าเนินการใน
ช่วงเวลาภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะต้องแนบหลักฐานและระบุเหตุผลประกอบด้วย 
เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินน าไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนน  

 
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร 
     1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม ่ 
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน  เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
     2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความ
พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม ่

 

 ค าแนะน าการตอบ EB11  
 

1. หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือ  การบริหารงานที่
โปร่งใส ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะท างานจัดกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็น
ต้น  

2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม และ
ระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่อย่างชัดเจน  

3. กิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเ พ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส จะต้องเป็น
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  ซึ่ง
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของรายงานผลการด าเนินงาน  
 

EB11 (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่  
เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
1. มีการก าหนดสมาชิกของกลุ่มชัดเจน  
2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน  
3. มีการก าหนดอ านาจหน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ  หรือไม่เป็น

ทางการก็ได ้แต่ต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เป็นต้น  
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EB11 (2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่
แสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสย่ิงข้ึน หรือไม่  

เงื่อนไขของหลักฐาน องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย  
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มตามข้อ EB11 (1) โดยกิจกรรม/โครงการดังกล่าวต้องมี

จุดประสงค์ เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่ม ของเจ้าหน้าที่เพ่ือการ
บริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ ที่ม ีความต่อเนื่อง 
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