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แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่  
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนคีวำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนคีวำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนวีัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) รอบที่ 1 ใช้ประเมินในดัชนีควำมพร้อมรับผิด ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำน 
เชิงประจักษน์ี ้พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำน  
ได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
มำกยิ่งข้ึน ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงำน       ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ               . 

ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 

1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน 
 ที่อ้ำงอิง ท้ังนี้ หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบส ำรวจด้วย 

2. ติดเคร่ืองหมำยที่หลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมท ำแถบสีเน้นข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
 สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อค ำถำม และให้คะแนนอย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
 

 
ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 

กำรประเมินฯ Evidence – Based รอบที่ 1 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

EB1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหำรของหน่วยงำนได้แสดงเจตจ ำนงสจุริตในกำรบริหำรงำนหน่วยงำนอย่ำงไร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นางนวลนภา  ธนศักดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ        
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้น าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่                    
แสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 

พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส               
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่                    
9 มกราคม 2560 และลงนามในประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา                     
ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
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1) ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ      1.1    หนังสือขออนุมัติจัดงำนท ำดีเพื่อพ่อ ท่ี 11/92 ลงวันท่ี 26 ธันวำคม 2559         
                                 1.2    โครงกำรท ำดเีพื่อพ่อ ภำยใต้แนวคิด “สุจรติตำมรอยพ่อ ขอท ำดีเพือ่แผ่นดิน”         . 
           1.3    กิจกรรมท ำดีเพื่อพอ่                                                                        . 
           1.4    ก ำหนดกำร                                                                                     . 
           1.5    ค ำประกำศเจตนำรมณ์                                                                           . 
           1.6    กำรแสดงสัญลักษณ์ในกำรประกำศเจตนำรมณ์                                               . 
           1.7    ภำพถ่ำยกำรประกำศเจตนำรมณ์ของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และเจำ้หน้ำท่ี เมื่อวันท่ี 12  
                                         มกรำคม 2560                                                                                   . 
           1.8    วิดีโอกำรประกำศเจตนำรมณ์                                                                 . 
           1.9    ช่องทำงกำรเผยแพร่กำรประกำศเจตนำรมณ์                                                  . 
                   1.9.1   หนังสือแจ้งเวียน ด่วนท่ีสุด ที่ 11/ว 92 ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2560        . 
                   1.9.2   ปิดประกำศเพื่อประชำสมัพันธ์ ตำมจุดแสกนลำยนิ้วมือ จ ำนวน 13 จุด        . 
                   1.9.3   เว็บไซต์ nso.go.th                                                                   . 
                   1.9.4   เว็บไซต์ nso.go.th    กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม                                 . 
                   1.9.5   webintranet.nso.go.th                                                               . 
                   1.9.6   www.facebook.com/nso.stopcorruption                                                       
                   1.9.7   www.facebook.com/statprnsogroup                                          
                   1.9.8   บอร์ดประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ                                             
           1.10  ประกำศ ค่ำนิยม “กำรให้และรับของขวัญ” ในเทศกำลปีใหม่ 2560 ตำมช่องทำงกำร 
                                         เผยแพร่ ดังนี้                                                                                     . 
                   1.10.1  หนังสือแจ้งเวียน ที ่11/ว 91 ลงวันท่ี 21 ธันวำคม 2559                        . 
                   1.10.2  ปิดประกำศเพื่อประชำสมัพันธ์ ตำมจดุแสกนลำยนิ้วมือ จ ำนวน 13 จุด        . 
                   1.10.3  เว็บไซต์ nso.go.th                                                                   . 
                   1.10.4  เว็บไซต์ nso.go.th    กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม                                . 
                   1.10.5  webintranet.nso.go.th                                                              . 
                   1.10.6  เว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติจังหวัดทุกจังหวัด (ตัวอย่ำงภำคละ 4 จังหวัด)            
                   1.10.7  www.facebook.com/nso.stopcorruption                                                       
                   1.10.8  จุลสำร “บอกข่ำวเล่ำเรื่อง” กลุม่เจ้ำหน้ำที่จริยธรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2559 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
               
2) ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อสำธำรณชน หรอืไม่ 

 มี หลักฐำน คือ   2.1   หลักฐำน เหมือน EB 1 ข้อ 1) ตั้งแต่ข้อ 1.1 – 1.10   และ                                   
                   2.2   ภำพข่ำวกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และ 
                                        เจ้ำหน้ำท่ี ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ งำนท ำดีเพื่อพ่อ ภำยใต้แนวคิด “สุจรติตำมรอยพ่อ 
                                        ขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันท่ี 12 มกรำคม 2560 ทำงหนังสือพิมพ ์              . 
           2.3   ภำพข่ำวกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และ 
                                        เจ้ำหน้ำท่ี ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ งำนท ำดีเพื่อพ่อ ภำยใต้แนวคิด “สุจรติตำมรอยพ่อ 
                                        ขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน”  เมื่อวันท่ี  12 มกรำคม 2560  ทำงตู้ประชำสมัพันธ์ (kiosk)  ของ                   
                                        ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ                                                                                                                                                  
           2.4   www.youtube.com ช่อง NSO Stopcorruption                                 
 ไม่ม ี  
หมำยเหตุ:                . 
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ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

3) ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีกำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม เพื่อพัฒนำหน่วยงำน 
 ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 ภำครัฐในแตล่ะด้ำน หรือไม ่   

ผู้บริหารของส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่  1. ด้านความโปร่งใส  2. ด้านความพร้อม   
รับผิด  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  5. ด้านคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน และ  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน    

(1) ด้ำนควำมโปร่งใส 
 มี หลักฐำน คือ   3.1.1  หนังสือเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง ลงนำมในประกำศนโยบำย/ 
                                         มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมิน 
                                         คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ                                                                                                                                                                                                              
.                                3.1.2  ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง นโยบำย/มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้ม ี
                                         คุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
                                         ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ                                                                                                                                                 
.                                3.1.3  หนังสือแจ้งเวียน ที่ 11/ว 1 ลงวันท่ี 16 มกรำคม 2560                                                                                                                      
.                                3.1.4  กำรเผยแพร่ ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง นโยบำย/มำตรกำร เพื่อพัฒนำ                                                                                    
                                         หน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ทำงเว็บไซต์ nso.go.th    กลุ่มงำนคุ้มครอง 
                                         จริยธรรม                                                                                                                                                                             
.                                3.1.5  กำรเผยแพร่ ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง นโยบำย/มำตรกำร เพื่อพัฒนำ                                                                                    
                                         หน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ทำง webintranet.nso.go.th                                                                                               
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
(2) ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
 มี หลักฐำน คือ            หลักฐำนเหมือน EB 1 ข้อ 3)  (1)                                                                                                                                                
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                .. 
(3) ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบัติงำน 
 มี หลักฐำน คือ            หลักฐำนเหมือน EB 1 ข้อ 3)  (1)                                                                                                                                                
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                 
(4) ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 มี หลักฐำน คือ            หลักฐำนเหมือน EB 1 ข้อ 3)  (1)                                                                                                                                                
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                 
(5) ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
 มี หลักฐำน คือ            หลักฐำนเหมือน EB 1 ข้อ 3)  (1)                                                                                                                                                
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                
(6) ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 
 มี หลักฐำน คือ            หลักฐำนเหมือน EB 1 ข้อ 3)  (1)                                                                                                                 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                 


