
 
 

แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment 

ส ำหรับกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน
ภำครัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบส ารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ  
ที่มีต่อองค์กร 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสน้ี 
 
 

ชื่อหน่วยงำน   ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ          

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ                                               
กำรผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐำนที่ส ำคัญทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย               

ในการพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลที่ผลิตขึ้นมานั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้บริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริการ ซึ่งหมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์กรมหาชน องค์กรระหว่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ในการด าเนินงานผลิตข้อมูล
สถิติของส านักงานฯ จึงได้แบ่งงานออกเป็น 3 กระบวนงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลสถิติท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

1. กระบวนงานการผลิตข้อมูลสถิติ 
2. กระบวนงานการให้บริการข้อมูล 
3. กระบวนงานการบริหารจัดการระบบสถิติ 

วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 

1. โปรด ใส่ เ ค ร่ือ งหมาย  ลง ในช่ อ ง   ที่ เ ป็นตั ว เลื อ กค าตอบที่ ส อดคล้ อ งกับข้ อ เท็ จจ ริ งส าห รับหน่วยงาน 
ของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสารและส่งมอบเอกสาร/
หลักฐานที่อ้างอิงน้ัน 

2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกส าหรับตอบเฉพาะข้อค าถามที่มีค าว่า “ภารกิจ
หลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการด าเนินงานตาม
ภารกิจน้ันๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อค าถามที่ไม่ได้ระบุค าว่า “ภารกิจหลัก” หมายถึงการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

3. ข้อค าถามเกี่ยวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 – EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้องกับ “ภารกิจหลัก” ตามที่
หน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบส ารวจฯ มาตอบค าถาม 

4. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบส ารวจฯ น้ี จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อค าถาม ทั้งน้ี หน่วยงานอาจใช้
หลักฐานอื่นๆ ส าหรับการตอบข้อค าถามน้ันได้ โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสาร 

5. “การจัดซ้ือจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอื่นของรัฐ ใช้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

6. “แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
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หมายเหตุ: หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบส ารวจฯ จากคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนด าเนินการตอบแบบส ารวจฯ 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559) 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559)                                                                                                      
1.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง การประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                                                                             
1.2 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ             
จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559          

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                      
1.3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559  ของส านักงานสถิติแห่งชาติที่น าส่งให้
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                                                                     
1.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ    
ที่น าส่งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน          

 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่ 
2.1 ชื่อโครงการ   

2.2 งบประมาณ   

2.3 ผู้ซื้อซอง   

2.4 ผู้ยื่นซอง   

2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก   

มีหลักฐำน คือ 

 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  (โครงการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลตามแบบ EBIT 
ให้กับผู้ประเมิน)                                                                                                                                         
2.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)                      

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                             
2.2 ตัวอย่าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2559  (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน) เดือนตุลาคม – เมษายน 2559                                                        
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

 
 

EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ อย่ำงไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า  
5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 

 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 – เมษำยน 2559 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 156 โครงกำร โดยมีโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด                
5 โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน 
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559    

2. โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

3. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี (ทดแทนของเดิม) 

4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน 
(ครั้งที่ 2) 

5. โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟทดแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                                                    

1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 

  

 
โครงกำรจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ และ โครงกำรจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ำรองไฟ

ทดแทน เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ จึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 
 
มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                         

1.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและ
สถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                          
1.2 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ซื้อยานพาหนะและขนส่ง                         
1.3 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน (ครั้งที่ 2)       

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ              
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

 
 

2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่ 

  

 
โครงกำรจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ และ โครงกำรจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ำรองไฟ

ทดแทน เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ จึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก
ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                             
2.1 Print Screen ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่องประกวดราคา                  
จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธี                    
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

      2.2 Print Screen ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์                  
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                            
2.3 Print Screen ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง สอบราคาซ้ือ                   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน (ครั้งที่ 2)  

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                
2.4 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่      
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                                     
2.5 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ซื้อยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                            
2.6 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน (ครั้งที่ 2)       
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

 
 

3) มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่   

 
มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                    
3.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ราคากลาง จ้างบริการท าความสะอาดอาคารและ
สถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
3.2 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ราคากลาง จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)                          
3.3 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง                                                                                                                         
3.4 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน                                                                                                            
3.5 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ราคากลาง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟ
ทดแทน                                                                      

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                          
3.6 ตารางแสดงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559                                                       
3.7 ตารางแสดงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)                                                                                                       
3.8 ตารางแสดงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (ทดแทนของเดิม) จ านวน 1 คัน                                                                           
3.9 ตารางแสดงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน                                 
3.10 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟทดแทน      
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

 

4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่   

 
โครงกำรจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ และ โครงกำรจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ำรองไฟ

ทดแทน ไม่มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
คัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำกเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ จึงไม่มีกำรประกำศรำยชื่อผู้
เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก 

 
มีหลักฐำน คือ 

  Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                       
4.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559                                                                                                        
4.2  Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                         
4.3  Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
4.4  Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน (ครั้งที่ 2)                

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                       
4.5 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.6 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                    
4.7 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน (ครั้งที่ 2)                                                                                                                                    
4.8 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ จ้างบริการท า                
ความสะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดระยะ       
เวลา 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559                                                                                                                             
4.9 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ จ้างให้บริการ                 
รักษาความปลอดภัย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 12 เดือน                       
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559                                                                                                                        
4.10 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (ทดแทน
ของเดิม) จ านวน 1 คัน                                                                                                                                          
4.11 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน                                                                                                      
4.12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่
เครื่องส ารองไฟทดแทน               
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

 

5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล 
ที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

 
มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                 
5.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th    เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559                                                                       

 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                         

5.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ จ้างบริการท า                
ความสะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดระยะ       
เวลา 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559                                                                                                                             
5.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ จ้างให้บริการ                 
รักษาความปลอดภัย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 12 เดือน                       
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559                                                                                                                        
5.4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (ทดแทน
ของเดิม) จ านวน 1 คัน                                                                                                                                          
5.5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน                                                                                                      
5.6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่
เครื่องส ารองไฟทดแทน                      

 

EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1) มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่   

 
มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                                                       
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
1.2 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558          

 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง    
 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

2) มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
หรือไม ่

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                                   
2.1 รายงานการวิเคราะห์   ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 

3) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

3.1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์                                                                                                               
3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 

3.2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการวิเคราะห์                                                                                                   
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 
4) มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                             
4.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                     
4.2 บันทึกข้อความ ที่ 01.7/1126 (กค (กวพ) 0421.3/ว 188) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558                        
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market                   
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)                                                                        
4.3 บันทึกข้อความ ที่ 01.7/89 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน                     
การเบิกครุภัณฑ์เพ่ือไปใช้ในราชการ                                                                                                           
4.4 บันทึกข้อความ ที่ 01.7/89 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การควบคุมพัสดุของส านักงาน                 
สถิติแห่งชาติ                                                                                                    
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
EB4 กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
  

 
มีหลักฐำน คือ 

 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน                                                                                                        
1.1 บันทึกข้อความที่ 15.2/4 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 
2559 ภายใต้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564)                

 

 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                                              
1.2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ                                                                                       
1.3 คู่มือการให้บริการข้อมูลสถิติ                                                                                                
1.4 คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่ ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ 
76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด                                                       

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                
1.5 การด าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย                                             

 
 
 

2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 
มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                       

2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน (คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ)
2.2 รายงานผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามคู่มือการให้บริการ                                                                    
2.3 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่                                       
2.4 รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล                           

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                              
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มี 
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ 
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์  
มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) 

  

มีหลักฐำน คือ 

 เอกสารคู่มือ   1.1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล      

 บัตรคิวการให้บริการ     1.2 ภาพถ่ายบัตรคิวการให้บริการ      

 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง  1.3 ทะเบียนผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยตนเองฝั่งทิศใต้  

 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  1.4 Flowchart ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลระดับย่อย  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ   ระบบการให้บริการออนไลน์ ได้แก่ 

       1.5 ระบบการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 

       1.6 ระบบสืบค้นตารางสถิติ 

                                      1.7 ระบบสืบค้นเอกสารรายงานสถิติ 
 

2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้าม)ี 
และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน      2.1 ภาพถ่ายแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   

 แนวทางการปฏิบัติงาน                                                                                                                         
2.2 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้บริการข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)                     
พ.ศ. 2556                                                                                                                                  
2.3 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556                                            
2.4 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555   

 คู่มือการให้บริการ   2.5 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล (หลักฐานตาม EB5 (1) ข้อ 1.1)  

 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                
2.6 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ                         
2.7 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ข้ันตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร                                   
2.8 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง คู่มือการให้บริการข้อมูลสถิติ       

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                                                    
3.1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ                                                                                        
3.2 ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะทางเว็บไซต์ www.nso.go.th     

 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                                                                                        
3.3 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556 (หลักฐานตาม                    
EB5 (2) ข้อ 2.3)                                                                                                                                       
3.4 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 (หลักฐานตาม      
EB5 (2) ข้อ 2.4)                                                                                               

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน) 

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

ในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหลักของ สสช. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 

กระบวนงานการผลิตข้อมูลสถิติ ได้แก่ 
1. โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558 – 2559 
ประเทศไทยได้มีการท าส ามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี โดยจัดท าในคริสตศักราชที่ลงท้ายด้วย “0” 

ตามข้อเสนอขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นในช่วงกลางระหว่างปีส ามะโน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าการส ารวจ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร เพ่ือจะได้มีข้อมูลประชากรอย่างต่อเนื่องและทราบการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 
เนื่องจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของประชากรเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัว
ของประชากร เช่น ข้อมูลการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจ าเป็นที่ต้องน ามาใช้ในการ
พิจารณาก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านประชากรและสังคมของประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  โดยจัดท า
มาแล้ว 7 ครั้ง ครั้งแรกจัดท าระหว่างปี 2507 - 2509 ครั้งที่ผ่านมาจัดท าระหว่างปี 2548 - 2549 ครั้งนี้เป็นการ
จัดท าครั้งที่ 8 เป็นการส ารวจในช่วงกลางระหว่างปีส ามะโน ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง 
พ.ศ. 2560 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบระดับอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มของประชากร 
2. เพ่ือทราบข้อมูลที่ส าคัญของประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะ การตาย การวางแผนครอบครัว เช่น 

อัตราเจริญพันธุ์ต่างๆ อัตราการตายของทารก อัตราตายของเด็กต่ ากว่า 5 ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การคุมก าเนิด 
เป็นต้น 

3. เพ่ือทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างประชากร 
4. เพ่ือทราบแนวโน้มของประชากรในปีระหว่างส ามะโน (Intercensal period) และใช้ในการปรับการคาด

ประมาณประชากรครั้งต่อไป 
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ได้แก่  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิ จัยประชากรและสั งคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักบริหารการ
ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ 
 หลักฐำนกำรรำยงำนผล 

1. รายงานการประชุม การพิจารณา ร่าง แบบสอบถาม โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร  
พ.ศ. 2558 – 2559 (EB6 (1) (2)) 

2. แผนปฏิบัติงานโครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 – 2559 (EB6 (1) (2)) 
3. ภาพถ่ายการเตรียมทดสอบโปรแกรมบนเครื่อง Tablet โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 

พ.ศ. 2558 – 2559 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จ.นครปฐม  และวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จ.ชัยนาท 
(EB6 (3)) 

4. บันทึกช่วยจ า การประชุมหารือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและบันทึกสาเหตุการตาย โครงการส ารวจ 
การเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ห้องประชุม สนว. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (EB6 (3) (4) (5)) 

5. บันทึกช่วยจ า การประชุมหารือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและบันทึกสาเหตุการตาย โครงการส ารวจ         
การเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559  ห้องประชุม สนว. ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (EB6 (3) (4) (5)) 
 
 
  2. โครงกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 
  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด าเนินการจัดท าการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 (ใช้ชื่อว่า “โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย” 
(MICS 3))  ซึ่งตรงกับรอบการจัดท าครั้งที ่3 ในระดับนานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว่า MICS3  ต่อมาได้จัดท าการส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (MICS 4) ในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดย
องค์การยูนิเซฟเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ นอกจากนี้ในการด าเนินโครงการ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้บูรณาการงบประมาณและท างานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ คือ จัดท าในลักษณะการส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey)  
โดยพนักงานสนามเปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามกระดาษเป็นการบันทึกลงในแท็บเล็ต (Tablet)  ซึ่ง
ภายในแท็บเล็ตมีโปรแกรมส าหรับการบันทึกข้อมูลและมีการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูลใน
เบื้องต้นด้วย ส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพของข้อมูลได้ตั้งแต่งานสนาม 
  ในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการส ารวจเป็น
ครั้งที่ 3 (MICS 5) ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การยูนิเซฟ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ซึ่งเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ครัวเรือนใน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในครั้งนี้นอกจากจะน าเสนอข้อมูลในระดับประเทศและระดับภาคแล้ว ยังมีการน าเสนอข้อมูลใน
ระดับจังหวัดรวม 14  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในภาคใต้จ านวน 5 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) 
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ซึ่งถูกเลือกมาเพ่ือจะศึกษาปัญหาความไม่เสมอภาคในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหาความไม่สงบ  อีก 9 จังหวัดที่เหลือใช้สัดส่วนคนจนเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก (แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี 
กาญจนบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร และกาฬสินธุ์ )  ส่วนกรุงเทพมหานคร มีการเก็บข้อมูลชุมชนแออัด  
คาดว่าจะสามารถน าเสนอผลการส ารวจได้ภายในปี พ.ศ. 2559 
  เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย รวมทั้งจัดท า
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมาย การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Development 
Goals-MDG) เป้าหมายของโลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก (A World Fit for Children - WFFC) และเป้าหมายอ่ืนๆ 
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเพ่ือให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต   
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
2. เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเป้าหมาย  

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และเป้าหมายอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นพื้นฐานของการด าเนินงานในอนาคต 
3. เพ่ือช่วยในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลและระบบติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

และสร้างความแข็งแกร่งความช านาญด้านเทคนิค ในการออกแบบระบบ น าระบบไปปฏิบัติการและการวิเคราะห์
ระบบดังกล่าว 

4. เพ่ือให้มีข้อมูลที่แสดงสถานการณ์เด็กและสตรี ซึ่งรวมทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียม
ด้วยส าหรับการก าหนดนโยบายและการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ได้แก่ องค์การยูนิเซฟ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 หลักฐำนกำรรำยงำนผล 

1. สรุปผลการสัมมนา“การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนการปฏิบัติงาน
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ม.ค. 2558  ณ โรงแรม
สตาร์ จ.ระยอง (EB6 (1) (2) (3)) 

2. แผนปฏิบัติงานโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558  (เป็นการบรรยาย 
เรื่อง “แผนการท างานและปฏิทินการปฏิบัติงาน” โดย นายจิรวัส  พูลทรัพย์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558) 
(EB6 (1) (2) (3)) 

3. ภาพถ่าย การสัมมนา“การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนการปฏิบัติงาน
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ม.ค. 2558  ณ โรงแรม
สตาร์  จ.ระยอง (EB6 (1) (2) (3)) 

4. ภาพถ่ายการเตรียมทดสอบโปรแกรมบนเครื่อง Tablet  โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 9 - 18 ส.ค. 2558  จ.สตูล (EB6 (3)) 
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5. สรุปสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดราชบุรี วันที่              
6 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม (EB6 (3) (4)) 

6. ภาพถ่าย สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดราชบุรี วันที่              
6 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม (EB6 (3) (4)) 

7. สรุปสังเกตการณ์งานสนามโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ .ศ. 2558                 
(EB6 (5)) 
 
 

กระบวนงานการให้บริการข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการ ซึ่งสามารถตอบค าถามย่อย (1) และ (5) 

 
 
กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ ได้แก่  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” และการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
ในการน าเสนอค าแปล เป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs บนเว็บไซต์ http://osthailand.nic.go.th และ    
E-mail ขอแก้ไขค าแปลตัวชี้วัด SDGs จากหน่วยงานภายนอก 

 
 
 

 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ 

การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่
  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการประชุม                                                                                                                        
1.1 รายงานการประชุม การพิจารณา “ร่าง” แบบสอบถาม และแผนการด าเนินงาน การส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 – 2559                                                                                        
1.2 สรุปผลการสัมมนา “การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนการปฏิบัติงาน 
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 
2558 จ.ระยอง                                                                               

 

 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                
1.3 ภาพถ่ายการประสานเครือข่ายชุมชน อาคารสูง/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์ โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร พ.ศ. 2558 – 2559                                                                                     
1.4 ภาพถ่ายการสัมมนา “การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนการปฏิบัติงาน 
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12 -16 มกราคม 2558 
จังหวัดระยอง                                                                                                                                      
1.5 หนังสือขออนุมัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ 15.5.1/7 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง              
ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศ”                                                                                                                                  
1.6 หนังสือเชิญประชุม ที่ ทก 0515/ว 2713 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ”                                                                                                                                                       
1.7 ภาพถ่ายการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ” พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 
2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                                                     
1.8 แผนปฏิบัติงานโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (เป็นการบรรยาย
เรื่อง “แผนการท างานและปฏิทินการปฏิบัติงาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558)                                      
1.9 แบบส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                      
1.10 รายงานการประมวลผลความพึงพอใจ/ค าชมเชย ไม่พึงพอใจ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการที่ติดต่อด้วย
ตนเองและทางอีเมล์                                                                                                  
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา        
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 โครงการ  2.1 โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559   

 รายงานการประชุม                                                                                                                                   
2.1.1 รายงานการประชุม การพิจารณา “ร่าง” แบบสอบถาม และแผนการด าเนินงาน การส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 – 2559 (หลักฐานตาม EB6 (1) ข้อ 1.1)                 

 รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ          

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                    
2.1.2 แผนการปฏิบัติงานโครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558  – 2559 (หลักฐาน
ตาม EB6 (1) ข้อ 1.1)                                                                                           

  
     
 โครงการ  2.2 โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558   

 รายงานการประชุม                                                                                                                           
2.2.1 สรุปผลการสัมมนา “การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนการปฏิบัติงาน 
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12 -16 มกราคม 2558
 จ.ระยอง (หลักฐานตาม EB6 (1) ข้อ 1.2)                                                                           

 รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ          

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ                                                                                               
2.2.2 ภาพถ่ายการสัมมนา “การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนปฏิบัติงาน
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12 -16 มกราคม 2558 
จ.ระยอง (หลักฐานตาม EB6 (1) ข้อ 1.4)                                               

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                   
2.2.3 แผนปฏิบัติงานโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (เป็นการ                 
บรรยายเรื่อง “แผนการท างานและปฏิทินการปฏิบัติงาน”) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 (หลักฐาน    
ตาม EB6 (1) ข้อ 1.8)                                                                                                   

  
        
 โครงการ         2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ

สถิติของประเทศ”                                                                                       

 รายงานการประชุม                                                                                                                      
2.3.1 รายงานการประชุม เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” 

 รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ          

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                            
2.3.2 เอกสารน าเสนอ (ppt) เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ”  
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 โครงการ  3.1 โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559   

 รายงานการประชุม            

 รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตามโครงการ         

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ                                                                                          
3.1.1 ภาพถ่ายการเตรียมทดสอบโปรแกรม บนเครื่อง Tablet โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร พ.ศ. 2558 - 2559  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 จ.นครปฐม และวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
จ.ชัยนาท                                                                                                      

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                  
3.1.2 บันทึกช่วยจ า การประชุมหารือเก่ียวกับการเก็บข้อมูลและบันทึกสาเหตุการตาย โครงการส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 – 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 และวันพุธที่ 6 มกราคม 
2559                                                    

 
 
 โครงการ  3.2 โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558   

 รายงานการประชุม                                                                                                                              
3.2.1 สรุปสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย                     
พ.ศ. 2558 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 จ.กาญจนบุรี วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2558 จ.ราชบุรี วันที่          
6 พฤศจิกายน 2558 จ.สมทุรสงคราม         

 รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตามโครงการ                                                                          
3.2.2 สรุปผลการสัมมนา “การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนการปฏิบัติงาน 
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12 -16 มกราคม 2558
 จังหวัดระยอง (หลักฐานตาม EB6 (1) ข้อ 1.2)                                             

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ                                                                                          
3.2.3 ภาพถ่าย สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2558 จ.กาญจนบุรี วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2558 จ.ราชบุร ีวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2558 จ.สมทุรสงคราม                                                                                                                                   
3.2.4 ภาพถ่ายการสัมมนา “การออกแบบส ารวจ” (Survey Design Workshop) และแผนการปฏิบัติงาน 
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 
จ.ระยอง (หลักฐานตาม EB6 (1) ข้อ 1.4)                                                                                                                                      
3.2.5 ภาพถ่ายการเตรียมทดสอบโปรแกรมบนเครื่อง tablet โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2558 จ.สตูล    

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                     
3.2.6 แผนปฏิบัติงานโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (เป็นการ    
บรรยายเรื่อง “แผนการท างานและปฏิทินการปฏิบัติงาน”) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 (หลักฐาน   
ตาม EB6 (1) ข้อ 1.8)                                                                                
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

 โครงการ        3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
สถิติของประเทศ”                                                                                            

 รายงานการประชุม              

 รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตามโครงการ         

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ                       

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                      
3.3.1 การน าเสนอค าแปลเป้าหมาย  เป้าประสงค์  และตัวชี้วัด  SDGs  บนเว็บไซต์ 
http://osthailand.nic.go.th  และ  e-mail  ขอแก้ไขค าแปลตัวชี้วัด  SDGs  จากหน่วยงานภายนอก 
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ในการปรับปรุงแก้ไขค าแปล     

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

   

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานประเมินผล                                                                                                                        
4.1 บันทึกช่วยจ า การประชุมหารือเก่ียวกับการเก็บข้อมูลและบันทึกสาเหตุการตาย โครงการส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 และวันพุธที่ 6 มกราคม 
2559 (หลักฐานตาม EB6 (3) ข้อ 3.1.2)                                                                                                                                                       
4.2 สรุปสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย                  
พ.ศ. 2558 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 จ.กาญจนบุรี วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2558 จ.ราชบุรี                  
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จ.สมุทรสงคราม (หลักฐานตาม EB6 (3) ข้อ 3.2.1)             

 รายงานติดตามผลการด าเนินงาน           

 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ                                                                         
4.3  ภาพถ่าย สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2558 จ.กาญจนบุรี วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2558 จ.ราชบุร ี    
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จ.สมุทรสงคราม (หลักฐานตาม EB6 (3) ข้อ 3.2.3)     

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก 
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการด าเนินงาน           

 รายงานการประชุม                                                                                                                                     
5.1 บันทึกช่วยจ า การประชุมหารือเก่ียวกับการเก็บข้อมูลและบันทึกสาเหตุการตาย โครงการส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 และวันพุธที่ 6 มกราคม 
2559                                                                                                                                        
5.2 สรุปสังเกตการณ์งานสนามโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558                         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                               
5.3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น เกี่ยวกับงานบริการข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ    
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงท่ีให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 

1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่   

 
มีหลักฐำน คือ 

 โครงสร้างหน่วยงาน   1.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง โครงสร้างหน่วยงาน  
 แผนผังการปฏิบัติงาน   1.2 ภาพแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ               
 ค าสั่งการปฏิบัติงาน   1.3 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้บริการข้อมูลของส านักงาน            

สถิติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556         
 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หรือไม่ 

  

 
มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน                                                          
2.1 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง โครงสร้างและภารกิจของส านักงาน                                       
2.2 Print Screen  เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  www.nic.go.th  เรื่อง  เกี่ยวกับส านักงาน
สถิติแห่งชาติ                                                                                                                                         
2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ www.facebook.com/NSOOFTHAILAND                 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ
ของหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 
มีหลักฐำน คือ 

 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center                                                                           
3.1 หมายเลขโทรศัพท์  02 141 7497  , 02 141 7500 – 03                        

 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน        3.2 ภาพโครงสร้างหน่วยงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ   

 แผนผังการปฏิบัติงาน      3.3 ภาพแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ    

 ค าสั่งการปฏิบัติงาน    3.4 ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้บริการข้อมูลของส านักงาน 
สถิติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ        3.5 Print Screen จากเว็บไซต์ www.nso.go.th เรื่อง ผู้ให้บริการข้อมูล      
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่  
4.1 หนังสือพิมพ์   

มีหลักฐำน คือ  4.1 เอกสารเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์       

4.2 วารสาร   

มีหลักฐำน คือ  4.2 สารสถิต ิ         

4.3 จุลสาร   

มีหลักฐำน คือ  4.3 จุลสารชาวสถิติ Hello NSO        

4.4 แผ่นพับ   

มีหลักฐำน คือ          4.4.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ                                                                                    
                           4.4.2 แผ่นพับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ     

4.5 โทรทัศน์   

มีหลักฐำน คือ             

4.6 วิทยุ   

มีหลักฐำน คือ  4.6 เอกสารการออกอากาศทางวิทยุ       

4.7 สื่อสังคม    

มีหลักฐำน คือ  4.7 www.facebook.com/NSOOFTHAILAND      

4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ   

มีหลักฐำน คือ    4.8.1 หนังสือรายงานประจ าปี 
                         4.8.2 e-book ทางเว็บไซต์ www.nso.go.th                   
 
 
 

กำรตอบสนองข้อร้องเรียน 

EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร  
1) มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                           
1.1 ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555   

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน                                                                                                        
1.2 ผังขั้นตอนกระบวนการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนแนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555                                                                  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

2) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน                                                                                                          
2.1 ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อ เรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555   

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน                                                                                                        
2.2 ผังขั้นตอนกระบวนการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนแนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555                                                                  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ              
    

3) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน           

 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          

 ค าสั่งการปฏิบัติงาน                                                                                                                                       
3.1 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และส่งต่อเรื่องร้องเรียน
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559)                                                        

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

4) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ         
แนวทางแก้ไข หรือไม ่

  

มีหลักฐำน คือ 

 Print Screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                
4.1 Print Screen  เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2559  ( ไตรมาสที่ 1  และ                                  
ไตรมาสที่ 2 )                                                                                                             

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป                                                                                          
5.1 สรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน                            
พ.ศ. 2555 (ข้อร้องเรียน/ข้อร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม/ ค าชมเชย ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนธันวาคม 2558  และ  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 
2559                                                                                                                              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร 

1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที ่หรือไม่ 

  

 
มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                        

1.1 รายงานการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเรี่ยไร และ กรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559      

 

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที่                                                                                                                                  
1.2 ภาพถ่ายการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเรี่ยไร และ กรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด” เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2559                                                                       
1.3 ภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักบริหารระดับกลาง หัวข้อ การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559                                                                                       
1.4 ภาพถ่ายการอบรม เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน    
โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                     
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558                             

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                              
1.5 หนังสือขออนุมัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ 11/9 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด                                                                              
1.6 หนังสือแจ้งเวียน ที่ 11/ว 9 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่าน 
VDO Conference                                                                                                                                                   
1.7 หนังสือขออนุมัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ 12.2/25 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง การพัฒนา
นักบริหารระดับกลาง ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2559                                                                
1.8 หนังสือขออนุมัติการจัดอบรม ที่ 12.2/16 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 เรื่อง การปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2558                   
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

2) มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน หรือไม่ 

  

 
มีหลักฐำน คือ 

 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                     
2.1 คู่มือข้อบังคับส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553                 
2.2 คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                            
2.3 คู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558                      

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                                    
2.4 หนังสือแจ้งเวียน ที่ 11/ (58/195) (ยธ 1204/ว 504) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
จัดท าคู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                           
2.5 ตัวอย่างแบบรายงานการจัดท า/พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบคู่มือของบุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที ่หรือไม่ 

  

 
มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

3.1 รายงานการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเรี่ยไร และ กรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (หลักฐานตาม EB9 (1) ข้อ 1.1)  

 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                             
3.2 ภาพถ่ายการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเรี่ยไร และ กรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (หลักฐานตาม EB9 (1) ข้อ 1.2)                                                                 
3.3 ภาพถ่ายการอบรม เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                 
โดยนายอุทิศ บัวศรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (หลักฐานตาม EB9 (1) ข้อ 1.4)    

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                             
3.4 หนังสือขออนุมัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ 11/9 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (หลักฐาน
ตาม EB9 (1) ข้อ 1.5)                                                                                                                       
3.5 หนังสือแจ้งเวียน ที่ 11/ว 9 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่าน 
VDO Conference (หลักฐานตาม EB9 (1) ข้อ 1.6)                                                                                                                    
3.6 หนังสือขออนุมัติการจัดอบรม ที่ 12.2/16 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 เรื่อง การปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2558 (หลักฐานตาม EB9 (1) ข้อ 1.8)    
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4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   

 
เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติไม่ได้ด ำเนินกำรใน EB 9 ข้อ 4 – 7 

ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดท ำระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ                         
ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ .ศ. 2558 ขึ้น                     
เม่ือวันที่ 3 ธันวำคม 2558 โดยให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรได้มีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้กำรท ำงำน                
มีควำมโปร่งใสยิ่งข้ึน 

 
มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

4.1 หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ 01.8/338 (ยธ 1240/ว 504) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง 
เสนอลงนามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน            
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558   
4.2 หนังสือแจ้งเวียน ที่ 11/ว 195 (ยธ 1204/ว 504) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2558                                   

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                        
4.3 ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ            
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558                                                

 

5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             
5.1 ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558  หมวด 3 ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อควบคุม และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                      

 อ่ืนๆ โปรดระบุ   5.2 แบบผ.ท.1 - 3        

 

6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        

 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                
6.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรายงานแบบผ.ท.1 – 6 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ             

 อ่ืนๆ โปรดระบุ     6.2 ตวัอย่างการรายงานแบบผ.ท.1 – 6 ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
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7) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน                                                                                                                                             
7.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์               
ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558                     

 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

 

EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร 

1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                                                                                                                           
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                                     
1.2 Print Screen รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์การ    
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.nso.go.th                                

 

2) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 เอกสารผลการด าเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(อย่างน้อย 1 โครงการ)                                                                                                                           
2.1 โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                       
2.2 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเรี่ยไร      
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด” (หลักฐานตาม EB9 (1) ข้อ 1.1)                                                                                               
2.3 รายงานการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบการการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง
จริยธรรมคุณธรรม และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ช.    

 อ่ืนๆ โปรดระบุ          
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3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                            
3.1 แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)         

      3.2 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                       
3.3 Print Screen แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.nso.go.th                                                                                                                                                                                             
3.4 Print Screen แผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ www.nso.go.th                               

EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร 

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือแนวทาง

การด าเนินงานของกลุ่ม                                                                                                                        
1.1 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 308/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมรักษ์ธรรม ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ                                                                                                                                         
1.2 ข้อบังคับ ชมรมรักษ์ธรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558                                                                  
1.3 ทะเบียนรายชื่อเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ส านักงาน   
สถิติแห่งชาติ”                                      

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม                                                                                      
1.4 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 88/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภายใน                     
1.5 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 89/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภายใน                        
1.6 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 103/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ 17 เมษายน 2558                                                                                     
1.7 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 176/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558                                                                                                                                             
1.8 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 177/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558                                                                                                 
1.9 ค าสั่ง อ.ก.พ. ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และ
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                        
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1.10 ค าสั่ง อ.ก.พ. ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2558                                                                                                                                         
1.11 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 269/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงวันที่ 25 กันยายน 2558                                                                                                                                   
1.12 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 322/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558                                                                                                 
1.13 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 340/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558                                                                                                
1.14 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 343/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558                                                                                                            
1.15 ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 345/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้าราชการก่อนการ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ              
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558                                               

 อ่ืนๆ โปรดระบุ             

2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม  
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 

 ผลการด าเนินงานของกลุ่ม                                                                                                                                                                        
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม                                                                                    

2.1 ภาพถ่ายกิจกรรมการรวมกลุ่มชมรมรักษ์ธรรม การบรรยาย เรื่อง การจัดการเชิงพุทธและองค์กรแห่ง   
การเก้ือกูล วันที่ 18 มกราคม 2559                                                                                                   
2.2 ภาพถ่ายการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                                                                               
2.3 โปสเตอร์ เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558                                    

 

 

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

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 
ส ำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 - 2 และ 0 2282 0558 

โทรสำร 0 2282 0560 

 

 


