
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คู่มือ 
การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบส ารวจใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์  

(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)  

ของผูต้รวจประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดบัเขตสขุภาพ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ค ำน ำ 

  การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ 
ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจประเมินเอกสารหลักฐานตามข้อก าหนดของแบบส ารวจใช้หลักฐาน  
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ยังประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนงานในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอย่างแท้จริง 

คู่มือ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
21 ธันวาคม 2559 
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 หน้า 1 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก ่(1) ดัชนีควำมโปร่งใส (2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 
(3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนี
คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) (2) แบบ
ส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
และ (3) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity 
and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำน 
เชิงประจักษ์นี้พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน ผลกำร
ประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนได้รับ
ทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน /กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด 

  กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และ
สร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บรรจุอยู่ใน
แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โครงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส และบรรจุอยู่ในประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะที่  4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 85)  ก ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance  Agreement 
: PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

 

 

 

 



 หน้า 2 

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  
ต้องอำศัยผู้ตรวจประเมินที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรประเมินหลักฐำนตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน  
เป็นหัวใจส ำคัญในประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะที่ 4 ตำมยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน ด้ำนบริหำรเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) มุ่งสู่เป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบ
สุขภำพยั่งยืน”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 3 

บทที่ 2 
 

ข้อก าหนดการตรวจประเมินหลักฐาน 
ตามแบบส ารวจใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) 
 

 

 แบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment  (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนี
คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้  พร้อมกับ
เอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

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

 ส่วนที ่1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตามภารกิจหลัก 
  ในปีงบประมำณพ.ศ. 2560 
 ส่วนที ่2 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภาพรวม 

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 4 

วิธีการตอบแบบส ารวจ 
 
1. หน่วยงำนใส่ชื่อหน่วยงำนในช่องว่ำงที่ก ำหนด 
 หน่วยงำน .....................................................................................................................................................

2. ใส่เครื่องหมำย ✓ ลงในช่อง ◻ ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรำยกำรเอกสำร/
 หลักฐำนที่อ้ำงอิง ทั้งนี้ หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบส ำรวจด้วย 
3. กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบค ำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ขอให้หน่วยงำนท ำหนังสือ
 ชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำร
 อุทธรณ์ต่อไป 
4. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมี
ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่หน่วยงำน
ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวนมำกท่ีสุด และมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับภำรกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 
และ EB3 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลักในกำรตอบค ำถำม ส่วนข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุถึงภำรกิจหลัก  
ให้ใช้บริบทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ 
5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมท าแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อค ำถำม และให้คะแนน 
อย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 5 

ส่วนที่ 1  การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตาม 
   ภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ  
 
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1 – EB3  
ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน) 
 
 
ดัชนีความโปร่งใส 
 
EB 1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 
 
ค าอธิบาย 
  ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หน่วยงำนควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ำ
มำมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนกำรต่ำงๆ ที่จะให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ำมีส่วนร่วมนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำโครงกำร  
 
หมายเหตุ :  
 1. พิจำรณำเฉพำะโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในไตรมำสที ่1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 
 2. จะต้องเป็นโครงกำร/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรร่วม
แสดงควำมคิดเห็น ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และร่วมด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 6 

ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 1 (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร  
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำน
กำรประชุม หรือโครงกำร/กิจกรรมของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับแผนงำน/โครงกำร 
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนโดยในเอกสำร/ 
 
หลักฐำนดังกล่ำวต้องแสดง รำยชื่อประชำชน
หรือหน่วยงำนอื่นที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนที่มำเข้ำร่วม
กำรประชุมหรือเข้ำร่วมในโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือ
น ำเสนอควำมคิดเห็น เกี่ยวกับปฏิบัติรำชกำรหรือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจ
หลักของหน่วยงำนด้วย  
 

1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
2. โครงกำร 
3. แสดงภำรกิจหลักท่ีเลือก 
4. รำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดง
ชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม
แสดงความคิดเห็น ตำมภำรกิจหลักท่ีเลือก  
5. ภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
 

EB 1 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลัก 
ของหน่วยงำน หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำน
กำรประชุม หรือรำยงำนสรุปกำรร่วมจัดท ำแผน/
โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรในภำรกิจหลัก โดยในเอกสำรดังกล่ำว
ต้องแสดงรำยชื่อประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นที่มำ
รับบริกำร หรือรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรหรือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจ
หลักของหน่วยงำนด้วย  
 

1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
2. โครงกำร 
3. รำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดง
ชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม
จัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก 
ที่เลือก  
4. แผนงำน/โครงกำรตำมภำรกิจหลัก 
ที่เลือก  
5. ภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 1 (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินกำรโครงกำร ตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำน
กำรประชุม หรือรำยงำนสรุปกำรร่วมด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในภำรกิจหลัก โดยในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดง
รำยชื่อประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นท่ีมำรับบริกำร 
หรือรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือปรับปรุง 
แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก 
ของหน่วยงำนด้วย  
 

1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
2. โครงกำร 
3. รำยงำนประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดง
ชื่อผู้ ใช้บริกำร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เข้า
มาร่วมด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการ
ประชุม หรือออกไปด าเนินกิจกรรมนอก 
สถานที ่ 
4. ภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 
 

 
 
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร 
 
ค าอธิบาย 
 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เป็นเอกสำรที่ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจต่ำงๆ ของหน่วยงำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
 หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำนเลือกมำตอบในข้อ EB 1– EB 3 หรือหนังสือสั่งกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำนที่ระบุถึงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน หรือวิธีกำรวัดผลในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ซึ่งหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นมำ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB2 (1) มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

หลักหรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  
ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน ตามช่องทางที่เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมาย และแสดงหลักฐานช่องทาง 
ทีน่ าไปเผยแพร่ 
 

1. หนังสือสั่งกำร/มีกำรสื่อสำรให้ปฏิบัติกำร
ตำมแนวทำง และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. แนวทำง/คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท ำข้ึนมำให้
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยึดถือ 
เป็นแนวทำงปฏิบัติในมำตรฐำนเดียวกัน 
3. แสดงหลักฐำนช่องทำงที่น ำไปเผยแพร่ 
4. Print Screen แผนผังขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
จำก Web site หน่วยงำน 
 

EB2 (2) มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักหรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับผลของกำร
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่รำยงำนให้ผู้บริหำร
ได้รับทรำบ ซึ่งรำยงำนนั้นควรมีสำระส ำคัญ เช่น 

1. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน  
2. ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน  

แนวทำงในกำรพัฒนำ แก้ไขหรือปรับปรุงง 
กำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงปฏิบัติงำนหรือ 
คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
หลัก เป็นต้น  
 ทั้งนี ้เพ่ือให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
หลักท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน 
 

1. หนังสือให้ผู้บริหำรรับทรำบ/พิจำรณำ/ 
สั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเอกสำร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำแก้ไข 
ปรับปรุง 
3. Print Screen ตำมข้อ 1 และข้อ 2 จำก 
Web site หน่วยงำน 
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EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร 
 
ค าอธิบาย 
 ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร  หมำยถึง 
ระบบที่หน่วยงำนจัดท ำขึ้น เพ่ือป้องกันหรือตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนว่ำ  
มีกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือมีกำรละเว้นกำรให้บริกำรประชำชนหรือไม่  ทั้งนี้ ระบบดังกล่ำวอำจใช้
เทคโนโลยี หรือไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้ 
 หำกหน่วยงำนมีกำรใช้ระบบ หรือเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือมีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน หรือ 
มีกำรใช้เครื่องมือช่วยก ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันเพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่  หรือ 
มีกำรแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงอย่ำงชัดเจน หรือมีระบบกำรป้องกัน หรือกำรตรวจสอบ
เพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร จะช่วยให้กำรบริกำรของหน่วยงำนมีควำมเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
 

ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB3 (1) มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

หลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
ให้ผู้รับบริกำรหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ
อย่ำงชัดเจนหรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน ตามช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และแสดงหลักฐานช่องทางที่น าไปเผยแพร่ 

1. หนังสือสั่งกำร/มีกำรสื่อสำรให้ปฏิบัติกำร
ตำมแนวทำง และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. แนวทำง/คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท ำข้ึนมำให้
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยึดถือ 
เป็นแนวทำงปฏิบัติในมำตรฐำนเดียวกัน 
3. แสดงหลักฐำนช่องทำงที่น ำไปเผยแพร่ 
4. Print Screen แผนผังขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
จำก Web site หน่วยงำน 
 
(ใช้ข้อ EB2 (1)) 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB3 (2) มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกัน

กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก 
หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงานต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจหลัก ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input)  
 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ 
(Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพ่ือลดการใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
 กรณีที่หน่วยงานเลือกภารกิจหลักที่ไม่ใช่ 
การให้บริการประชาชน (Counter Service)  
ให้หน่วยงานอธิบายลักษณะของภารกิจนั้น 
โดยละเอียด และต้องแสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างระบบป้องกันหรือตรวจสอบ 
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
กับภารกิจหลักที่เลือกนั้นให้ชัดเจน 
 

1. หนังสือสั่งกำร/มีกำรสื่อสำรให้ปฏิบัติกำร
ตำมแนวทำง และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. คู่มือที่เป็นระบบกำรป้องกันหรือกำร
ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก ต้องแสดงถึง
ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรต่ำงๆ ของ
ระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกัน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 
ตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน (Process) และผลลัพธ์ (Output) 
ที่ได้รับอย่ำงชัดเจน เพ่ือลดกำรใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
3. กรณีแสดงระบบ ต้องมีคู่มือประกอบแสดง
ถึงควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรต่ำงๆ ของ
ระบบปอ้งกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกัน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 
ตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน (Process) และผลลัพธ์ (Output) 
ที่ได้รับอย่ำงชัดเจน เพ่ือลดกำรใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
4. แสดงหลักฐำนช่องทำงที่น ำไปเผยแพร่ 
5. Print Screen แผนผังขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
จำก Web site หน่วยงำน 
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ส่วนที่ 2  การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
ดัชนีความโปร่งใส 
 
EB4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร 
 
 ส าหรับข้อ EB4-EB 6 เป็น KPI ของกระทรวงสาธารณสุขในรอบไตรมาสที่ 1 ก าหนด 
ส่งให้ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพวันที่ 30 ธันวาคม 2559 วัดเป็น Milestone 
 
ค าอธิบาย 
  กำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถือเป็นมำตรกำรส ำคัญท่ีส่งเสริมกระบวนกำร 
ป้องกันกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ  โดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำยแต่ละปี รำยกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และสัญญำใดๆ ที่มีกำรอนุมัติ 
ให้จัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ให้ประชำชนสำมำรถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถำนที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร และระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก ำหนด 
ให้หน่วยงำนรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับแผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่
ก ำลังด ำเนินกำร ดึงนั้น เพ่ือให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และ
เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
จึงต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรและทุกข้ันตอน 
  นอกจำกกำรให้และเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว กำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมโปร่งใส โดยหน่วยงำนจะต้องก ำหนด
วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ว่ำมีควำมสัมพันธ์ หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มำเสนองำนหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตำมนัยในมำตรำ 100 และมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่ใช้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ 
  แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด ซึ่งก ำหนดให้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง) 
  เว็บไซต์ของหน่วยงำน หมำยถึง หน้ำเว็บเพจหลักที่หน่วยงำนใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  
ของหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมิน  
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  สื่ออ่ืนๆ หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่อสำรอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
ของหน่วยงำน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 1. ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน หน่วยงำนจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำป ีตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546  
 2. ควรมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ าปี (ไม่ใช่รายงาน
การจัดหาพัสดุรายไตรมาส หรือรายโครงการ)  
 3. ควรมีกำรเผยแพร่ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยอำจอยู่ในรูปแบบฐำนข้อมูลที่มีกำรระบุ
ข้อมูลอย่ำงน้อยเกี่ยวกับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับกำรคัดเลือก เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ทรำบหรือสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ  
 

ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB4 (1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
(ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร หลังจำก 
วันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ งที่ หน่ วยงำนได้ จั ดท ำขึ้ น 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และได้น ำขึ้นประกำศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ทั้งนี้ ควรมีกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวก่อนเริ่มกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อย่ำงช้ำภำยใน
วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2559 / หรือภำยใน 30 วัน
ท ำกำร  หลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดย
ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และวันที่ 
ที่ได้ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน  
 กรณีหน่วยงำนใดไม่มีงบลงทุน ซึ่งไม่อยู่ใน
ข่ำยต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดชื้อจัดจ้ำง ตำมที่ 
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด ให้จัดท ำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำ ร จั ด ชื้ อ จั ด จ้ ำ ง ในส่ ว นขอ ง
งบประมำณที่หน่วยได้รับกำรจัดสรร กรณีที่ต้อง
มีกำรจัดชื้อจัดจ้ำง 
 
 

1. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (งบ
ลงทุน) และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน)  มี
รำยละเอียดชัดเจน อย่ำงช้ำภำยใน 30 วันท ำ
กำร หลังวันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ 
หำกเกินก ำหนด ให้เขียนค ำอธิบำยพร้อม
เหตุผลในแบบ Evidence Based 
3. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
4. ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2546 
5. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 
ข้อสังเกต 
6. กรณีท่ีหน่วยงำนไม่อยู่ในข่ำยที่ต้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) ตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด  
ให้เขียนค ำอธิบำยพร้อมเหตุผล  
จึงจะพิจารณาให้คะแนน 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
  ในแบบ Evidence Based จะพิจำรณำ 

ให้คะแนนแก่หน่วยงำนหน่วยงำนที่ไม่อยู่ใน
ข่ำยต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) 
 

EB4 (2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเก่ียวกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม ่
1. ชื่อโครงกำร 
2. งบประมำณ 
3. ผู้ซื้อซอง 
4. ผู้ยื่นซอง 
5. ผู้ได้รับคัดเลือก 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเผยแพร่
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งเป็น
โครงกำรที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 
1 และไตรมำสที่2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
มำจัดท ำเป็นระบบฐำนข้อมูล  และได้เผยแพร่ 
ไว้บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือช่องทำง
อ่ืนๆ 
 
หมายเหตุ : 
1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้อง
สำมำรถสอบทำนกลับ เพ่ือตรวจสอบควำมมีอยู่
จริงของระบบและข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำร
ประเมินได้ 
2. เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำส
ที ่1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 
 

1. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 มีรำยละเอียดชัดเจน 
อย่ำงช้ำภำยใน 30 วันท ำกำร หลังวันที่ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมำณ หำกเกินก ำหนด  
ให้เขียนค ำอธิบำยพร้อมเหตุผลในแบบ 
Evidence Based 
3. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
4. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB4 (3) มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้อง

ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับ 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ค ำสั่ง ระเบียบ หรือ 
เอกสำรอ่ืนๆ เช่น บันทึกกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือ เอกสำรรำยงำนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็น
ถึงควำมเกี่ยวข้องกันของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับ 
ผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
หมายเหตุ : 
หลักฐำนแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้อง
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ควรมีน ำมำทบทวนปรับปรุง และผลกำรบังคับใช้ 
แสดงให้เห็นว่ำแนวทำงท่ีใช้อยู่มีประสิทธิภำพ 
โดยขอให้ส่งหลักฐำนที่มีกำรน ำผลกำรบังคับใช้
ตำมแนวทำงดังกล่ำว ของปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 และในไตรมำส 1-2 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหำร  
มำแสดงด้วย 
 

1. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำง 
กำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เป็นค ำสั่ง /ระเบียบ/ ประกำศ ฯลฯ 
2. หนังสือขออนุญำตน ำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
3. หลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรตรวจสอบถึง
ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน  
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. Print Screen จำก Web site  
หน่วยงำน 
5. หลักฐำนที่มีกำรน ำผลกำรบังคับใช้ตำม
แนวทำงฯ ดังกล่ำว ของปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 และในไตรมำส 1-2 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหำร  
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EB 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
  การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 
 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/
กระบวนกำรให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ  
 ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน หน่วยงำนจะต้องมีกำรเปิดเผยกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน/
กระบวนกำรวิธีซื้อและวิธีจ้ำง รวมถึงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ 
โดยเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ก ำหนดวิธีซื้อ
และวิธีจ้ำงรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558  ซึ่งแต่ละ
วิธีซื้อและวิธีจ้ำงจะมีขั้นตอน/กระบวนกำร ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละ
ขั้นตอน/กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 
หน่วยงำนควรมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำร
อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
 1. มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดหรือไม ่
 2. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละโครงกำร 
หรือไม ่
 3. มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
 4. มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม ่
 5. มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้งระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
เหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่ 
 
 ค าแนะน าการตอบ 
 หน่วยงำนต้องมีกำรแสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จแต่ละรำยโครงกำรของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 5 โครงกำรที่มี
งบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงสุดไว้ที่หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืน ๆ  
  หน่วยงำนสำมำรถจัดท ำข้อมูลเท่ำที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในช่วงไตรมำสที่  1 หรือ 2 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่วยงำนมีโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ หรือมีโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทั้งปีงบประมำณไม่ถึง 5 โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเหตุผลว่ำเหตุใดจึงมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำร 
ตำมที่ข้อค ำถำมก ำหนดให้หน่วยงำนแสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำที่มี  และใช้ทั้ง 5 โครงกำรข้ำงต้น/หรือทั้งหมด
เท่ำท่ีมีกรณีน้อยกว่ำ 5 โครงกำร ตอบค ำถำมตั้งแต่ 1. – 5. 
 และกรณีโครงกำรใดของ 5 โครงกำรที่หน่วยงำนแนบเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำนั้นไม่สำมำรถ
ตอบข้อค ำถำมข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้หน่วยงำนเขียนค ำอธิบำยประกอบในข้อค ำถำมนั้นว่ำเหตุใดจึงไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตกลงรำคำ จึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม 
ที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประเมินผลได้น ำเหตุผลที่หน่วยงำนระบุไปประกอบกำรพิจำรณำ
คะแนน 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 

EB 5 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่วยงำนของท่ำน
มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชน
รับทรำบอย่ำงไร 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
โครงกำรที่ 1-5 จะต้องมีเอกสำรที่ประกอบด้วย 
1. มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
โครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่
กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 
2. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่
ละโครงกำร หรือไม ่
3. มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำ
กลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม ่
4. มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติใน
กำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม ่
5. มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่
ละโครงกำร พร้อมทั้งระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือไม ่
 
หมายเหตุ : 
1. พิจำรณำจำกโครงกำรของหน่วยงำนที่
ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตำมล ำดับ
งบประมำณสูงสุด จ ำนวน 5 โครงกำร 
2. กรณีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำร ให้
แสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำที่มี 
 

1. เอกสำรกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/
กระบวนกำร ประกอบด้วย  
 (1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 
 (2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละโครงกำร หรือไม่ 
 (3) มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณ
รำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
 (4) มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อ 
ผู้มีคุณสมบัติในกำรซื้อหรือจ้ำง 
แต่ละโครงกำร หรือไม่ 
 (5) มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้งระบุวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสิน 
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่ 
 
ใช้เอกสารที ่Print ออกมาจากระบบ e-GP 
และน ามารวบรวมเป็นเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ (1)-(5) 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีเป็นกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น 
วิธีตกลงรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และ 
วิธีคัดเลือก ให้แสดงเหตุผลประกอบใน 
แบบตอบ Evidence-Based เช่น  
กำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีดังกล่ำว เป็นไป 
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย 
กำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และแนบระเบียบฯ ในวิธีดังกล่ำว ให้ผู้ตรวจ
ประเมินทรำบ  
2. กรณีเป็นวิธีกรณีพิเศษ ให้แนบ 
มติคณะรัฐมนตรี หรืออ่ืนใดด้วย 
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EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 
 
ค าอธิบาย 
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละไตรมำส หรือในแต่ละปีงบประมำณ กำรจัดท ำรำยงำน
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจ้ำงจะเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผ่ำนมำในภำพรวมว่ำ
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ มีควำมคุ้มค่ำหรือมีควำมสำมำรถในกำรประหยัด
งบประมำณได้มำกน้อยเพียงใด วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีกำรใด มีกำรใช้งบประมำณในแต่ละ
วิธีกำรเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด วิธีกำรนั้นมีควำมเสี่ยงหรือข้อจ ำกัดอย่ำงไร/หรือไม่  รวมทั้งจะต้องมีกำรจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ทบทวนและวำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไปให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ควำมคุ้มค่ำสูงสุด  
 

ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 6 (1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หนว่ยงำนควรมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
โดยหน่วยงำนต้องวิเครำะห์ 
 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. ร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนก 
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ทั้งนี ้เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเสี่ยง 
ในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลใน 
กำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในปีงบประมำณถัดไป 
 
 

1. หนังสือรำยงำนผู้บริหำรทรำบหรือ
พิจำรณำหรือสั่งกำร และปรำกฎกำรขอ
อนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. ผลกำรวิเครำะห์ ผลกำรจัดชื้อจัดจ้ำง 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยต้อง
น ำเสนอข้อมูลกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
งบประมำณ ภำพรวมของหน่วยงำน  
โดยจ ำแนกเป็นรำยหมวด แสดงให้เห็นว่ำ 
ในหมวดที่มีรำยกำรจัดชื้อจัดจ้ำง โครงกำร/
งำน ใดบ้ำง ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบ 
ให้เห็นสัดส่วนของกำรจัดชื้อจัดจ้ำงแต่ละ
ประเภท และเปรียบเทียบงบประมำณที่ตั้งไว้ 
และจ่ำยจริง ในแต่ละรำยกำร ทั้งนี ้ให้รวมถึง
ข้อมูลถึงกรณีมีเงินกันไว้จ่ำยเหลื่อมปีที่มี 
กำรผูกพันสัญญำจ้ำงไว้แล้ว ตำมวงเงิน 
ที่ได้รับกำรจัดสรร รวมถึงกรณีท่ีมีกำรปรับ
แผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณในหมวด  
งบด ำเนินงำน งบค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง งบรำยจ่ำยอ่ืน และในรำยงำน
กำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น ควรมี
สำระส ำคัญ อำทิ  
 (1) ปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัด 
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 (2) กำรประหยัดงบประมำณ  
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
 (3) ควำมเสี่ยงของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีพิเศษ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรที่อยู่
นอกแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 (4) แนวทำงที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของกำรจัดหำพัสดุ กำรเปรียบเทียบผลผลิต
และผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แต่ละโครงกำรกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนด 
3. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 

EB 6 (2) มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับวิธีกำร
พัฒนำหรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนจัดซื้อ 
จัดจ้ำงต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ตำมข้อเสนอแนะที่หน่วยงำนได้ระบุไว้ในรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559  
 

ใช้เอกสำรจำกข้อ EB 6 (1) และเน้นข้อควำม 
การน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ 
ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 19 

EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 
 
ค าอธิบาย 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรรวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ 
ทุกหน่วยงำนจะต้องจัดให้มีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่จะสำมำรถ
ติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร รวมทั้งจะต้อง
มีกำรประกำศข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรด ำเนินงำน อ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญ และวิธีกำร
ด ำเนินงำน สถำนที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่ำวสำรหรือค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ  และ 
กฎ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบำยของหน่วยงำน รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ที่จะไปติดต่อรำชกำรสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดเตรียมเอกสำรหรือสิ่งที่ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกำรขอรับบริกำร ตลอดจนได้รับทรำบช่องทำง
กำรติดต่อ ขั้นตอน และวิธีกำร รวมทั้งระยะเวลำที่ใช้ในกำรรับบริกำรด้วย 
 

ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 7 (1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน 

หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหน่วย
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ที่มีหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั่วไป ซ่ึง
หน่วยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนนั้นจะบรรจุ
อยู่ในโครงสร้ำงของหน่วยงำน แผนผังกำร
ปฏิบัติงำน หรือ ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนให้ส ำนัก 
กอง หรือฝ่ำย ภำยในของหน่วยงำนท ำหน้ำที่เป็น
หน่วยประชำสัมพันธ์ในกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนทั่วไป  
 

1. หลักฐำนเกี่ยวกับหน่วยประชำสัมพันธ์ 
ควรมีกำรแสดงป้ำยที่จัดเจนว่ำอยู่ ณ จุดใด
ของส ำนักงำน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 
ตลอดเวลำรำชกำร โดยไม่พักกลำงวัน  
แสดงภำพถ่ำยประกอบ 
2. มีจุดบริกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน  
3. ปรำกฏงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจ
หลัก ในโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
4. ภำพถ่ำยกำรให้บริกำรประชำสัมพันธ์
บริกำรประชำชน 
 
 
 

EB 7 (2) มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอ ำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำงน้อย  
4 ช่องทำง) 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับภำรกิจหลัก 
อ ำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำยก ำหนดที่ปรำกฏอยู่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือปรำกฏอยู่บนสื่อ
สังคม (Social Media) อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง 

1 Print Screen ข้อมูลอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำย (กฎกระทรวงฯ) บน Website หรือ
สื่อสังคมอ่ืนๆ (ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้จริง) อย่ำง
น้อย 4 ช่องทำง ข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ต้อง
เข้าใจง่าย ได้แก่ 
  1. .......................... 
  2. .......................... 
  3. .......................... 
  4. .......................... 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 7 (3) กำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำท

ภำรกิจที่เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจที่เป็นปัจจุบันทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ  
 

1. Print Screen ข้อมูลอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำย (กฎกระทรวงฯ) บน Website หรือ
สื่อสังคมอ่ืนๆ 
2. Print Screen บทบำทภำรกิจที่เป็น
ปัจจุบัน บน Website หรือสื่อสังคมอ่ืนๆ 
 
 

EB 7 (4) มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ
หรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูล
ตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรมีระบบ 
Call Center หรือหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ  
(หมำยเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมำยเลข
โทรศัพท ์9 หลัก) เพ่ือไว้ส ำหรับให้บริกำร
ประชำชนทั่วไปในกำรติดต่อเพ่ือขอทรำบข้อมูล
ต่ำงๆของหน่วยงำนได้ตลอดเวลำท ำกำร 
ของหน่วยงำน  
 

1. หลักฐำนแสดงระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
2. หลักฐำนโทรศัพท์หน่วยงำน หรือ Call 
Center หรือ 
3. หลักฐำนระบบอัตโนมัติอ่ืนๆ เช่น สำย
ด่วนผู้บริหำร สำยด่วนภำรกิจ เน้น 
กำรให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำร  
4. หลักฐำนอื่นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 21 

EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 
 
ค านิยาม 
 กำรตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน ถือเป็นระบบที่ส ำคัญ 
ในกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ เนื่องจำกเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู้มำรับบริกำรมีช่องทำงที่จะร้องเรียนกำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผล
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมตระหนักและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำรรำยใด
รำยหนึ่ง ดังนั้น กำรมีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ของหน่วยงำนจึงถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
ให้หน่วยงำนได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มำรับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถสะท้อน
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ในปีงบประมำณใดไม่
มีเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนหรือเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
หน่วยงำนก็จะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลว่ำหน่วยไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีกำรเผยแพร่ 
ให้สำธำรณชนสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบดูได้  เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ว่ำหน่วยงำนมีควำมโปร่งใสและมีระบบ 
ในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ควำมไม่เป็นธรรม
ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนโดยตรง 
รวมถึงผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืนและส่งต่อมำยังหน่ว ยงำนผู้เข้ำรับ 
กำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
ของปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำแต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 “เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำร
ต่ำงๆ ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็น 
ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำน
อ่ืนและได้ส่งต่อมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินด ำเนินกำร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่ องรำวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภำยใน 
ห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรืออำจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ ของ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ แต่ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 8 (1) มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและข้ันตอน/

กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับ 
1. ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น  
รับเรื่องร้องเรียนผ่ำนระบบหมำยเลขโทรศัพท์ 
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่ำนระบบไปรษณีย์ หรือ
ผ่ำนช่องทำงอ่ืน ๆ ซึ่งช่องทำงเหล่ำนี้อำจจะ
บรรจุอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
2. คู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ 
เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรแจ้งตอบกลับ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทรำบ 
 

1. หลักฐำนช่องทำงผ่ำนระบบหมำยเลข
โทรศัพท์/ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่ำนระบบ
ไปรษณีย์/ช่องทำงอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนก ำหนด 
ตำมควำมเหมำะสม 
2. หนังสือขออนุญำตน ำคู่มือฯ ขึ้นเผยแพร่
บน Web site หน่วยงำน 
3. คู่มือ /แผนผังขั้นตอนกำรร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำนทั้งท่ีเป็นคู่มือ และ/
หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงำน 
4. ภำพถ่ำยกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณ
หน่วยงำน 
5. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 

EB 8 (2) มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 
 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของ
ค ำสั่งให้ส ำนัก กอง หรือฝ่ำย มีหน้ำที่บริหำร
จัดกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงำน 
หรืออำจจะบรรจุรำยชื่อหน่วยงำนหรือ
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนหรือแผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนก็ได้  
 
 
 
 
 

1. ค ำสั่งมอบหมำยให้ส ำนัก กอง ฝ่ำย  
มีหน้ำที่จัดกำรเรื่องร้องเรียน  
2. กรณบีรรจุรำยชื่อหน่วยงำนหรือ
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
อยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือแผนผัง (Flow 
Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ท ำข้อควำม
ส ำคัญไว้ด้วย 
3. หนังสือขออนุญำตน ำค ำสั่งฯ หรือคู่มือฯ 
ขึ้นเผยแพร่บน Web site หน่วยงำน 
4. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 8 (3) มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผล 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องมีระบบกำรตอบสนอง หรือ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ที่เป็นไปตำมพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38  
 

1. ถ้ำมีระบบกำรตอบสนองให้ Print Screen 
หรือ Capture หน้ำจอ 
2. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
3. แนบพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 

EB 8 (4) มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือ
สื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือ

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ของทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือเฉพำะรำย
ไตรมำสที่ 1-2  โดยหลักฐำนนั้นต้องมีกำรระบุ
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำร
ปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย  
 อนึ่ง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน ไม่จ ำเป็นต้องเป็นเรื่อง
ร้องเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เท่ำนั้น 
อำจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
แต่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ก็ได้ 
 
 
 
 

1. สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 - ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 - ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ทีร่ะบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
2. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร 
และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 
3. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
4. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ต้องแสดงรำยงำน
สรุปผลที่ส ำเสนอต่อผู้บริหำร หรือหลักฐำน 
ที่แสดงข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
 กรณ ีทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่วยงำน
ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน หน่วยงำนต้องแสดง
หลักฐำน เช่น รำยงำนสรุปผลที่น ำเสนอต่อ
ผู้บริหำร หรือ เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ ที่แสดง
ข้อเท็จจริงว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือที่
ผ่ำนมำ หน่วยงำนไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกำรข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เนื่องจำกไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำวเข้ำมำยังหน่วยงำนผู้เข้ำรับกำร
ประเมินเลย ทั้งนี ้เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์ที่หน่วยงำนควรปฏิบัติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 
ค านิยาม 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้ำไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง 
ท ำให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภำครัฐ โดยกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น 

(1) กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ และผลจำกกำรรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

(2) กำรท ำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ 
(3) กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือควำมสัมพันธ์จำก 

ที่เคยด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนนั้นหำประโยชน์จำกหน่วยงำน 
(4) กำรท ำงำนพิเศษโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
(5) กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วน ำข้อมูลไปหำประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(6) กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(7) กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง 
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 ดังนั้น กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภำยในหน่วยงำนจึงเป็นมำตรกำรอย่ำงหนึ่ง 
ที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยหน่วยงำนจะต้อง 
มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่อำจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีกำรสร้ำงระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกัน 
ของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับกำรให้องค์ควำมรู้จำกคู่มือดังกล่ำวแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังและปรับฐำนควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
ให้มีควำมตระหนักและสำมำรถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจำกเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 
 

ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB 9 (1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน

ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับบท
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งภำรกิจหลักและ
ภำรกิจสนับสนุน 
 
 

1. หนังสือแสดงหลักฐำนกำรจัดกำรประชุม
เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. สรุปผลรำยงำนกำรประชุมฯ  
3. รำยงำนบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 
4. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร 
และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
5. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 

EB 9 (2) มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
กรณีหนังสือแจ้งเวียนไม่ถือว่าเป็นการให้ความรู้
ตามประมวลจริยธรรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรม
การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานใน
ลักษณะของการประชุม  ฝึกอบรม หรือการ
ถ่ายทอดความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 
 

1. เอกสำรเริ่มต้นที่แสดงถึงกำรจัดท ำคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละ
หน่วยงำน ซึ่งมีเนื้อหำประกอบด้วย  
 (1) ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (2) แนวทำง กำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (3) กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (4) ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือสั่งกำร และ
ปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่ 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
4. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 

EB 9 (3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้
ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
น าคู่มือที่จัดท าตามผลวิเคราะห์  ข้อ 2) มาให้
ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง 

- กรณีหนังสือแจ้งเวียนไม่ถือว่าเป็นการให้
ความรู้ตามประมวลจริยธรรมเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการให้ความรู้แก่ เจ้ าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานในลักษณะของการประชุม ฝึกอบรม 
หรือการถ่ายทอดความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. หลักฐำนกำรจัดกำรประชุมหรือสัมมนำ
หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน 
เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนกำร
จนถึงสิ้นสุดกระบวนกำร) 
2. โครงกำรประชุม/สัมมนำ 
3. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร /
แจ้งเวียน และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
5. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
 

EB 9 (4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
แสดงหลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ 
 
หมายเหตุ 
กรณีข้อนี้จะต้องไม่ใช่การน าว่ามีการจัดท าคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตอบ 
 

1. หลักฐำนกำรปรับปรุงขั้นตอน/ 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากผลการ
วิเคราะห์ 
2. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร /
แจ้งเวียน และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
3. Print Screen จำก Web site หน่วยงำน 
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EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 
 
ค านิยาม 
 ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่  3 
(พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่กำรปฏิบัติ 
โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  และสนับสนุนงบประมำณ 
ตำมแผนงำนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รวมทั้ง พิจำรณำกลไกกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ ให้หน่วยงำนรัฐด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ นั้น 
 หน่วยงำนควรมีกำรจัดแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปีนั้น  เพ่ือเป็นกำร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและอย่ำง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดรับตำมนโยบำยของรัฐบำลที่สนับสนุนให้หน่วยงำนน ำแนวทำงและมำตรกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มำสู่กำรปฏิบัติ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและสอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต จำกระยะที่ 2 เป็นระยะที่ 3 นั้น หน่วยงำนควรมีกำรทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในประเด็น ดังนี้  
 (1) การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
  หมำยถึง กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรกล่อมเกลำและปลูกฝังให้เจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนทุกคนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือ
ยับยั้งกำรทุจริต (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบำะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน) ซึ่งอำจ
อยู่ในรูปแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้  กำรให้ควำมรู้เพ่ือพัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะและปรับ
พฤติกรรม กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรจัดตั้งกลุ่มเพ่ือเฝ้ำระวังและต่อต้ำนกำร
ทุจริต กำรสร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อกำรทุจริต และกำรผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social 
Sanction) เป็นต้น 
 (2) การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  หมำยถึง กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรปรับฐำนควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่  
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบกำรให้ควำมรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือกำรเผยแพร่คู่มือ องค์ควำมรู้ หรือสื่อต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 28 

 (3) การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน 
  หมำยถึง กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนแสดง
เจตจ ำนงในกำรบริหำรและปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส หรือ “เจตจ ำนงสุจริต” ต่อเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณะชนภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบกำรจัดท ำเอกสำรแสดงเจตจ ำนง 
ในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่และสำธำรณชน กำรแถลงทิศทำงนโยบำย หรือ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในสื่อต่ำงๆ เป็นต้น 
 (4) การส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
  หมำยถึง กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนรวมไปถึง
กำรสกัดกั้นกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของกำรก ำหนดมำตรกำรกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรก ำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรทุจริต กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบ
กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร กำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ เป็นต้น 
  ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ได้ที่เว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. (https://www.nacc.go.th) 
  นอกจำกนี้ หน่วยงำนควรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนในปีที่ผ่ำนๆ มำด้วย ซึ่งจะท ำให้หน่วยงำนได้รับทรำบปัญหำ/อุปสรรคจำก
กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนฯ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำน
ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส่มำกยิ่งขึ้น 
 

ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB10 (1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
เพ่ือน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนผู้
ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐำนดังกล่ำวต้องมีกำร
แสดงให้เห็นว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 นั้น 
หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรโครงกำรใดไปแล้ว 
จ ำนวนกี่โครงกำร มีปัญหำ อุปสรรค และ
แนวทำงแก้ไขในด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อย่ำงไรบ้ำง  
 
 

1. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
2. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ/สั่งกำร 
/แจ้งเวียน และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
3. Print Screen จำก Web site 
หน่วยงำน 
4. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติแผนฯ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และปรำกฏกำร
ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
5. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (เพ่ือเทียบเคียง) 
 

https://www.nacc.go.th/
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 

EB10 (2) มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
 
หมายเหตุ :  
เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 
1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
2. หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติแผนฯ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และปรำกฏกำร
ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
3. Print Screen จำก Web site 
หน่วยงำน 
4. หลักฐำนเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในไตรมำสที่ 1 
และไตรมำสที่ 2  
 

 
 
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน
 อย่างไร 
 
ค านิยาม 
 กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส  ถือเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงกำรริเริ่มเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม 
ในกำรด ำเนินงำน และกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใส 
 กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในที่นี้  หมำยถึง กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งอำจมีกำรจัดตั้งแบบเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม 
คือ  
 (1) มีคณะกรรรมกำรและสมำชิกของกลุ่ม 
 (2) มีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจนเพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกำรบริหำรงำน  
  ที่โปร่งใส 
 (3)  มีระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 (4) มีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนที่มีควำมต่อเนื่อง 
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ข้อ ค าถาม หลักฐานประกอบ 
EB11 (1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำร

บริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับ 
กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อ 
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ซึ่งอำจจะเป็น 
กำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร เช่น ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพ่ือกำรบริกำรงำนที่โปร่งใส หรือ 
เป็นกำรจัดตั้งกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น กำร
รวมตัวกันของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนเพื่อ
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ซ่ึง
ทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องมีรำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม 
สมำชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบหรือ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มที่ชัดเจน 
 
หมายเหตุ 
กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องไม่ใช่กลุ่มตำม
โครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
 

1. หลักฐำนกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ มีสมำชิก วัตถุประสงค์ มีกิจกรรม
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต
ของหน่วยงำน  
2. หลักฐำนสะท้อนควำมริเริ่มของกลุ่ม  
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และพัฒนำควำมโปร่งใส 
3. กำรรวมกลุ่ม 
 

EB11 (2) กรณีท่ีมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรม 
ที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุง 
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น หรือไม่ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงำนต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับกิจกรรม 
ที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุง 
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 
หมายเหตุ 
กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องไม่ใช่กลุ่มตำม
โครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
 

1. หลักฐำนกิจกรรมที่แสดงถึง 
ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำน
ของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
2. หลักฐำนสะท้อนควำมริเริ่มของ 
กลุ่ม เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใส 
3. หนังสือเสนอผู้บริหำร เพ่ือสั่งกำร  
และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
4. Print Screen จำก Web site 
หน่วยงำน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ. ITA 2560 Integrity and Transparency 
 Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
 ของหน่วยงำนภำครัฐ. ส ำนักงำน ป.ป.ช. , 2559. 

บรรณานกุรม 


