
 

 
 
 
 

คู่มือค ำอธิบำย 
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based Integrity & Transparency  Assessment: EBIT) 

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

 แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
1.  กรุณาระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น กรม     ส านักงาน               เป็นต้น 

2.  ข้อค าถามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ  
  1) ข้อค าถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆ ไปของหน่วยงาน เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

การตอบสนองข้อร้องเรียน และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   
  2) ข้อค าถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะ

สังเกตได้จากข้อค าถามที่มีค าว่า “ภารกิจหลัก” หน่วยงานจะต้องตอบข้อค าถามดังกล่าวตามภารกิจ
หลักที่หน่วยงานได้คัดเลือกและระบุไว้หน้าแบบส ารวจ โดยการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”นั้น ให้หน่วยงาน
พิจารณาจากภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร หรือการได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน  

3. หน่วยงานจะต้องตอบข้อค าถามตามประเด็นส ารวจต่างๆ ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่เครื่องหมายถูก 
() ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  

4. กรณีที่หน่วยงานตอบว่า “มี” ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  ที่หน้ารายการ
หลักฐานที่แบบส ารวจฯ ระบุไว้ หาก รายการหลักฐานนั้นไม่ตรงกับรายชื่อที่แบบส ารวจฯ ระบุไว้ ให้
หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  อ่ืนๆ และให้หน่วยงานระบุชื่อรายการเอกสาร/
หลักฐานที่แนบนั้นให้ชัดเจน 

5. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากข้อจ ากัด หรือ ข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ในช่อง  อ่ืนๆ และโปรดระบุเหตุผลของข้อจ ากัด หรือข้อก าหนด
ด้านกฎหมายที่ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามในข้อนั้นได้ พร้อมแนบกฎหมาย หรือระเบียบนั้นๆ มาด้วย 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนนหรือปรับทอนค่าคะแนน 

6. การอ้างเอกสาร/หลักฐานซ้ าในหลายๆ ข้อค าถาม หรือ การใช้หลักฐานร่วมกันในหลายข้อค าถาม 
หน่วยงานไม่ต้องส าเนาเอกสารเพ่ิม แต่ให้ระบุว่าใช้หลักฐานในข้อค าถามใดตอบ และติดสลิป (slip) 
เพ่ิมเติมที่หลักฐานนั้นด้วย              

7. หน่วยงานควร แนบรายการหลักฐานเท่าที่จ าเป็น ส าหรับการตรวจสอบการให้คะแนนเท่านั้น  
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 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม               

ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 ค ำอธิบำย 
ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ  

จัดจ้างประจ าปี ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. 2546 และควรมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
(ไม่ใช่รายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือรายโครงการ) รวมทั้งควรมีการเผยแพร่ระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีการระบุข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก เพ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

 ค ำนิยำม 
 “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ใช้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ซึ่งก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โดย 
 1. หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยกเว้นส่วนราชการประจ าจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่ งมีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ส าหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 
100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท  
 2. ส่วนราชการประจ าจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 
ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและเมือง
พัทยา ส าหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท 
 “เว็บไซต์ของหน่วยงำน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น    
 
 
 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB1 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร” 
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 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
        ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2559) หรือไม”่ 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศเผยแพร่แผนและรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ขึ้นประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินโดยมีวันที่ขึ้นประกาศชัดเจน และการประกาศเผยแพร่แผนนั้นต้อง
ด าเนินการอย่างช้าภายใน 30 วันท าการหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 และ 
หน่วยงานต้องแนบรายละเอียดของวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
ด้วย หากหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อค าถาม ให้หน่วยงานระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพ่ือให้ผู้
ประเมินผลทราบด้วย  
 กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

ค ำถำมข้อที่ 2 “มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่” 
 2.1 ชื่อโครงการ 
   2.2 งบประมาณ 
 2.3 ผู้ซื้อซอง 
 2.4 ผู้ยื่นซอง 
 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศและรายละเอียดของฐานข้อมูล
หรือผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ของ
งบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบด าเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการ
กันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วย ซึ่งหน่วยงานต้องน าขึ้นประกาศ
เผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ เข้ารับการประเมิน โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องแสดง
รายละเอียดครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
 กรณีที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินมีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบได้  ให้หน่วยงานระบุ
เหตุผลในช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ว่าการจัดซือ้จัดจ้างในโครงการนั้น เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด 
 หน่วยงานสามารถจัดท าฐานข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 
3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน 
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 - ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   พ.ศ. 
2546 

 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละ

ขั้นตอน/กระบวนการให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

 ค ำอธิบำย 
 ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการด าเนินงาน
ตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ก าหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธี
พิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อและวิธีจ้างจะมีขั้นตอน/
กระบวนการ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความ
โปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด   

2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง   แต่
ละโครงการ 

3. มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ 
4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ 
5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ

เหตุผลที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB2 “ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบ โดยผ่ำน
เว็บไซต์หรือสื ่ออื่น ๆ อย่ำงไร” (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน       
5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 
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 ค ำนิยำม 
 “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” (ข้อค าถามข้อที่ 1 – ข้อค าถามที่ 5) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างของ

งบประมาณทุกประเภทด้วยวิธีการประกวดราคาและการสอบราคา ได้แก่ งบด าเนินการ งบลงทุน        (ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอ่ืน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบ
พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

 “เว็บไซต์ของหน่วยงำน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น    

 
 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  หน่วยงานต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ละรายโครงการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 5 
โครงการที่มีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ หาก ทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จไม่ถึง 5 โครงการ ให้
แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 และต้องใช้ทั้ง 5 โครงการ
ข้างต้น/หรือท้ังหมดเท่าท่ีมีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ตอบค าถามตั้งแต่ 1) – 5) 
  และกรณีโครงการใดของ 5 โครงการที่หน่วยงานแนบเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานั้น
ไม่สามารถตอบข้อค าถามข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้หน่วยงานเขียนค าอธิบายประกอบในข้อค าถามนั้นว่าเหตุใดจึง
ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาจึงไม่มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัด
จ้างตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประเมินผลได้น าเหตุผลที่หน่วยงานระบุไปประกอบการ
พิจารณาคะแนน   
  หน่วยงานสามารถจัดท าข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่  2 หรือ 3 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน 
 ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่”                                                                  
 หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ครบทั้ง 5 
โครงการ/หรือท้ังหมดเท่าท่ีมีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ โดยนับระยะเวลาการประกาศจากวันที่ผู้บริหาร    
ลงนามจนถึงวันที่ก าหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
ก าหนด                                                                                                                      
 กรณีหน่วยงานผู้ถูกประเมินไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้หน่วยงานแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ” ฉบับที่ใช้อยูป่ัจจุบัน
มาเป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานในข้อค าถามนี้ด้วย และหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจให้
ใช้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของแต่ละหน่วยงานโดยอนุโลม   
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 ค ำถำมข้อที่ 2  “มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่”   
 หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการทั้ง 5 
โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่
สาธารณชนสามารถตรวจสอบได ้
 ค ำถำมข้อที่ 3  “การประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่”   
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดวิธีการค านวณราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/
หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่สาธารณชน
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้เห็นชอบ
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 
103/7 วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานสามารถศึกษาแนวทางการเปิดเผยราคากลางได้ตามคู่มือแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง (ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง) ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช.  

ค ำถำมข้อที่ 4  “มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละ
โครงการ หรือไม”่   
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดของรายชื่อผู้เสนอราคาหรืองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของการจัดซื้อจัดจ้าง   แต่ละราย
โครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ทีส่าธารณชนสามารถตรวจสอบได ้   

ค ำถำมข้อที่ 5  “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่” 
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณี
น้อยกว่า 5 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่
ประชาชนสามารถตรวจดูได้ โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการนั้น ต้องระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น วิธีการประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึงระบุเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการนั้นๆ ด้วย  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง 

 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
ค านวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถ
เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf  

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
                 เพ่ือให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานควรมีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ

จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

 ค ำนิยำม 
“รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้นเพ่ือแสดง

ว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีเป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ด าเนินการกี่โครงการ และต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี           
กี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด 

“รำยงำนกำรวิเครำะห์ผล” หมายถึง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ควรมีสาระส าคัญ 
อาทิ ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยงของการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ีก่ าหนด 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หรือไม”่  
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยในรายงานนั้นต้องมีรายละเอียดตาม
ค านิยามข้างต้น 

ค ำถำมข้อที่ 2  “มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 หรือไม”่   

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB3 “กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” 

http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
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หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของ
งบประมาณทุกประเภท ทั้งงบด าเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอ่ืน เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกัน
ไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์จะ
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ มีการจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุเป็นอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามที่
ก าหนดไว้หรือไม ่เป็นต้น 

ค ำถำมข้อที่ 3  “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่” 

3.1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2558 

3.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ค ำถำมข้อที่ 4  “มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่านมา 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง             
พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ            

อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB4 “กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก” 
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 ค ำอธิบำย  
หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
  “ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา

ในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้า
แบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ EB4 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
   ค ำถำมข้อที่ 1  “หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐาน    
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ที่ระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานหรือวิธีการวัดผลในการปฏิบัติงาน         
ตามภารกิจหลัก ซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าขึ้นมาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ค ำถำมข้อที่ 2  “หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งรายงานนั้นควรมีสาระส าคัญ เช่น ผลผลิต
และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น 
ทั้งนีเ้พ่ือให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด มีการ

ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมไมเ่ลือกปฏิบัติ 
 
 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB5 “ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก” 
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 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพ่ือลดการใช้ดุลย

พินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือช่วยก ากับ
การปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน มี
ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หาก หน่วยงานมีภารกิจ
หลักที่มิใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service) ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามบางประเด็น
ได้ (ข้อที่ 1 และข้อที่ 2) ให้หน่วยงานผู้ถูกประเมินอธิบายลักษณะของภารกิจหลักนั้นมาโดยละเอียดที่ท า
ให้ไม่สามารถแสดงหลักฐานตามข้อค าถามดังกล่าวได้ เพ่ือให้ผู้ประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาผล
คะแนน   

 ค ำนิยำม 
 “ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา
ในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
ส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ EB5  

“ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ” หมายถึง 
ระบบที่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานว่ามีการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยการปฏิบัติงานตามระเบียบหรือตามจรรยาบรรณที่พึง
ปฏิบัติหรือไม่ 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค ำถำมข้อที่  1 “หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม           

ภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่               
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว 
เป็นต้น)” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่มี
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน และ
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือมี
ทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น 

ค ำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยละเอียดไว้    
ณ ที่ท าการของหน่วยงานและเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบของคู่มือการให้บริการ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และมีการ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  
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ค ำถำมข้อที่  3 “หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกัน            
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันหรือการตรวจสอบ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือระบบตรวจสอบผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานได้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ค ำอธิบำย 
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆที่จะให้ประชาชนหรือ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม        
ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ  

หากหน่วยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไม่สามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี      ส่วน
ร่วมได้ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านกฎหมายหรือลักษณะของงาน หน่วยงานจะต้องระบุเหตุผลให้
ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน   

 ค ำนิยำม 
  “ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา

ในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้า
แบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ EB6 

  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินการตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ประชาชน 
ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการผู้ส่งมอบงาน ผู้รับบริการทั่วไป  หน่วยงานผู้รับจ้างหรือ
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน    

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค าถามข้อที่ 1-5 จะเป็นค าถามที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนการของการมีส่วนร่วม

ฉะนั้น หน่วยงานที่ถูกประเมินต้องคัดเลือกโครงการเดียวกัน หรือกิจกรรมเดียวกันตามภารกิจหลัก   เพ่ือ
ตอบประเด็นค าถามตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการมีส่วนร่วม

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม 
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน” 
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจ
หลักของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม  

ค ำถำมข้อที ่1  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวต้องแสดง 
รายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มาเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ            
น าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 

ค ำถำมข้อที่  2 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ        
หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมจัดท า
แผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้อง
แสดงรายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย  (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี ่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วม
ด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้องแสดง
รายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติมได้)  

ค ำถำมข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผลการด าเนินงาน 
หรือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และใน
เอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย 
(หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
  ค ำถำมข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการใน
ภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานผลการด าเนินงาน             
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่ าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชน 
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หรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการ               
ของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลักของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานมีการด าเนินโครงการที่ได้เริ่มด า เนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานโครงการที่ได้เริ่มด าเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่
กระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เท่านั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน       

ที่หลากหลายและสาธารณชนหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 

  ค ำอธิบำย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ หน่วยงานจึงควรมีช่องทางสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าว โดยช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยหรือ
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  
ที่หลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มี
การตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็นช่องทางและสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย              
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ค ำนิยำม 
 “ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา
ในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
ส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบค าถามในข้อ EB7 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB7 “หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงที่ ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม      
ภำรกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่” 
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 “สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

“Call Center” หมายถึง ศูนย์บริการข้อมูลให้ความช่วยเหลือ สอบถามปัญหา ข้อแนะน า 
บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
   ค ำถำมข้อที่ 1 “มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นจะบรรจุอยู่ใน
โครงสร้างของหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ ค าสั่งการปฏิบัติงานให้ส านัก กอง หรือ่าาย ภายใน
ของหน่วยงานท าหน้าที่เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป  
(หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 2 “มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับภารกิจหลัก อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายก าหนดที่
ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือปรากฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media) 

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลา
ท าการของหน่วยงาน หรือไม่” 
  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
(หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพ่ือไว้ส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไปในการ
ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้ตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน  

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่” 
  4.1 หนังสือพิมพ์ 
  4.2 วารสาร 
  4.3 จุลสาร 
  4.4 แผ่นพับ 
  4.5 โทรทัศน์ 
  4.6 วิทยุ 
  4.7 สื่อสังคม 
  4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่ได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม 
(Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัดในการเผยแพร่
ข้อมูลด้วย 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
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 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้กระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานควรมีการก าหนดให้มีกระบวนงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ  มีช่องทางการร้องเรียน    

มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    

ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน
ต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนและส่งต่อมายัง
หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็น
เรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมาณท่ีผ่านมาแต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
หน่วยงานอ่ืนและได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้น
ภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือ

รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม”่ 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
แจ้งตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทราบ 

 
 
 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB8 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร” 
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 ค ำถำมข้อที่ 2 “มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่” 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น รับเรื่อง

ร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ 
ซึ่งช่องทางเหล่านี้อาจจะบรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

 ค ำถำมข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่” 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของค าสั่งให้ส านัก กอง หรือ่าาย มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงาน หรือ
อาจจะบรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแผนผัง 
(Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก็ได้  

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงการเผยแพร่หัวข้อประกาศ
และรายละเอียดของผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

อนึ่ง ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ที่
แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานนั้นต้องขึ้น
ประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบด้วย หาก ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่ได้ขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือเป็นข้อจ ากัดทางด้าน
กฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถ
เผยแพร่ไดเ้พ่ือให้ผู้ประเมินผลใช้ประกอบการพิจารณาคะแนน 

ค ำถำมข้อที่ 5 “รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ของ
ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2 -3 โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย 

อนึ่ง รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน่วยงานต้องแสดง
หลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่ได้มีการด าเนินการสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
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เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินเลย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่หน่วยงานควรปฏิบัติ  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
- ระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยการจัดการเรื่องราวร้องทุ กข์  พ .ศ . 2552                 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้ เรื่องการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการท างาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน 

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องใหม่ 
หน่วยงานอาจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหน่วยงานมาเป็นแนวทางการจัดท าคู่มือ 
หรือหากประมวลจริยธรรมของหน่วยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงาน
สามารถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้ 

 ค ำนิยำม 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่

และ มีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสีย   ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติ พ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ 

ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นและผลประโยชน์ส่วนรวม” 
หรือ Conflict of Interests ด้วย  

 
 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB9 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงไร” 
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 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน        
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่” 

  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินกิจกรรมภายในองค์กรเกี่ยวกับการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น รายงานการ
ประชุม เอกสารการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยตรง หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดเป็นส่วน
หนึ่งของการประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 
  ค ำถำมข้อที่ 2 “มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่” 
  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หาก หน่วยงานใช้ประมวลจริยธรรมเป็นหลักฐานในข้อค าถามนี้ ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “กำรยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ในประมวลจริยธรรมนั้นด้วย  

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่”    

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจตาม (หลักฐานข้อที่ 2) คู่มือการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดท าขึ้น เช่น รายงานผลการด าเนินโครงการ/การจัดเสวนา/ หรือ 
เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม”่   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม (หลักฐานข้อที่ 2) คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดท าขึ้น เช่น รายงานการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน หรือรายงานการแก้ไขระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น  

ค ำถำมข้อที่ 5 “มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ค าสั่ง ระเบียบ หรือ เอกสาร
อ่ืนๆ เช่น บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
เอกสารรายงานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน  
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 ค ำถำมข้อที่ 6 “มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อ 
เสนอแนะ หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนั้นจะต้องมี
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินจะน าไป
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการท างานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป  

 ค ำถำมข้อที่ 7 “มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการน าเอาผลของรายงานการปฏิบัติงานจากหลักฐาน
ของค าถามข้อที่ 6 มาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการท างานภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เช่น รายงานการประชุม หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เนื้อหาแสดงถึงการพิจารณาน าเอาข้อเสนอแนะ 
จากหลักฐานของข้อค าถามท่ี 6 มาด าเนินการต่อ  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103 
 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้อย่างเป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง 

 ค ำอธิบำย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะ ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2560) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และควรมีการวิเคราะห์ผลถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานตามแผนทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB10 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม                    
กำรทุจริตเป็นอย่ำงไร” 
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 ค ำนิยำม 
 “กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมายถึง การวิเคราะห์

ถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการด าเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะตาม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 “กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมายถึง การด าเนินการใดๆที่
ส่วนราชการได้ด าเนินการต่อเนื่องจากสรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

 “แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560” หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม”่ 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการแสดงให้
เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น หน่วยงานได้ด าเนินการโครงการใดไปแล้ว จ านวนกี่โครงการ มี
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างไรบ้าง  

 ค ำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการ             
ที่หน่วยงานได้ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือ ก าลังด าเนินการงานอยู่)  

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
ที่หน่วยงานได้จัดท าไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้ 

อนึ่ ง หากหน่วยงานที่ เข้ารับการประเมินไม่ได้ใช้รอบปีงบประมาณส าหรับการจัดท า
แผนปฏิบัติการ แต่ใช้รอบปีปฏิทินส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลน าส่ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีปฏิทินที่ใกล้เคียงที่สุดแทนหรือร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ก็ได้ 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม          
การทุจริตระยะที ่2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
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 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมป้องกันการ

ทุจริตภายในองค์กร 

 ค ำอธิบำย 
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านกระบวนการจัดโครงการ/
กิจกรรมหรือการ่ึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
“กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส” หมายถึง กลุ่มของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมี
ลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ ชัดเจน      
เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม 

“กิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี                
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น” หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ได้ด าเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  ค ำถำมข้อที่  1 “มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการ
บริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการ
บริการงานที่โปร่งใส หรือ เป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานเพ่ือปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการบริหารงานที่ โปร่งใส ซึ่ งทั้ ง 2 รูปแบบ จะต้องมีรายชื่อ
คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มท่ีชัดเจน 

ค ำถำมข้อที่  2 “กรณีที่ มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพ่ือการบริหารงานที่ โปร่งใส                 
กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี                  
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”   

 การรวมกลุ่มตามข้อค าถามที่ 1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบ
ของรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มและภาพถา่ยกิจกรรมกลุ่ม (ถ้ามี) 

 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB11 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำร 
บริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร” 
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 


