กำรประเมินฯ Evidence – Based รอบที่ 2 1
แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจควำมคิดเห็น
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรทำงำน
ในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบ
กำรตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน
แบบส ำรวจหลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสของหน่ ว ยงำนในภำพรวมในปี งบประมำณ
พ.ศ. 2560
ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำน
ได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
มำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงำน

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

คำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบสำรวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน
ที่อ้ำงอิง ทั้งนี้ หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบสำรวจด้วย
2. กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบคำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนกฎหมำย ขอให้หน่วยงำนทำหนังสือชี้แจงโดยละเอียด
พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำรอุทธรณ์ต่อไป
3. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีภำรกิจตำมกฎหมำย
จัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัด เลือกเพีย งภำรกิจเดียว โดยพิ จำรณำจำกภำรกิจที่ หน่วยงำนให้ควำมสำคั ญมำกที่สุ ด
ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำน จำนวนมำกที่สุด และมีควำมเสี่ยง
ที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อคำถำมที่เกี่ยวกับภำรกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลัก
ในกำรตอบคำถำม ส่วนข้อคำถำมที่ไม่ได้ระบุถึงภำรกิจหลัก ให้ใช้บริบทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ
4. ติดเครื่องหมำยที่หลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้น ข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อคำถำม และให้คะแนนอย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด

.

2
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ กำรผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐำนที่สำคัญทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อใช้ในกำรกำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศ โดยข้อมูลที่ผลิตขึ้นมำนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และ
ให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริกำร ซึ่งหมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน
อื่นของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ องค์กรมหำชน องค์กรระหว่ำงประเทศ นักเรียน นักศึกษำ ฯลฯ ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนผลิต
ข้อมูลสถิติของสำนักงำนฯ จึงได้แบ่งงำนออกเป็น 3 กระบวนงำน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ดังนี้
1. กระบวนงำนกำรผลิตข้อมูลสถิติ
2. กระบวนงำนกำรให้บริกำรข้อมูล
3. กระบวนงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ
.
(เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภำรกิจหลักในกำรตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่ภำรกิจเดียวกัน
จะไม่พิจำรณำคะแนน)
ดัชนีควำมโปร่งใส
EB1 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำนอย่ำงไร
หมำยเหตุ: 1. พิจำรณำเฉพำะโครงกำร/กิจกรรม ที่ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. จะต้องเป็นโครงกำร/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงำน/โครงกำร และร่วมดำเนินกำร
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้เปิดโอกำสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
ดังต่อไปนี้
1. กระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ ได้เปิดโอกำสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้
1.1 โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 21 หน่วยงำน
ได้แก่ 1) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 3) สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 4) สำนักงำนกำรปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5) กรมปศุสัตว์ 6) กรมส่งเสริมกำรเกษตร 7) กรมกำรข้ำว
8) กรมชลประทำน 9) กรมวิชำกำรเกษตร 10) กรมหม่อนไหม 11) กรมประมง 12) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13) กรมป่ำไม้
14) กรมพัฒนำที่ดิน 15) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 16) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
17) กรมที่ดิน 18) กำรยำงแห่งประเทศไทย 19) สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิ ำรสนเทศ
20) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 21) สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI)
โดยมีหลักฐำน ดังนี้
EB 1 (1) 1.1 รำยงำนกำรประชุม กำรจัดทำโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4-5)
1.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
1.4 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.1 แบบนับจด)
1.5 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.2 แบบแจงนับ)
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EB 1 (2) 2.1 รำยงำนกำรประชุม กำรจัดทำโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4-5)
2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
2.4 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.1 แบบนับจด)
2.5 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.2 แบบแจงนับ)
EB 1 (3) อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนในขั้นตอนกำรวำงแผนและเตรียมงำน ซึ่งจะมีผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรดำเนินงำน ตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนโครงกำรเฉพำะกำรจัดทำแบบสอบถำม
หลังจำกได้ข้อสรุปในกำรจัดทำแบบสอบถำมแล้ว จะเป็นขั้นตอนกำรดำเนินงำนภำยในของสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติจนเสร็จสิ้นโครงกำร สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกแผนปฏิบตั ิงำนโครงกำรฯ
1.2 โครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อควบคุมยำสูบ 2) สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ 3) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 4) สำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ (IHPP)
5) สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 6) ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ
(ศวส.) 7) ศูนย์อนำมัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 8) สำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
โดยมีหลักฐำน ดังนี้
EB 1 (1) 1.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่ สุรำ
ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4)
1.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่ม
สุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่ สุรำของประชำกร พ.ศ.2560 ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
1.4 แบบสอบถำมโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560
EB 1 (2) 2.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่ สุรำ
ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4)
2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่ม
สุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่ สุรำของประชำกร พ.ศ.2560 ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
2.4 แบบสอบถำมโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560
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EB 1 (3) 3.1 บันทึกอนุมัติรำยชือ่ ผู้เข้ำร่วมเวทีวิชำกำร กำรสำรวจข้อมูลสถิตดิ ้ำนสุขภำพและสังคม วันพฤหัสบดีที่ 23
มีนำคม 2560 เวลำ 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรำรำศูนย์รำชกำร
3.2 “ร่ำง” หลักกำรบูรณำกำรสำรวจทำงด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคม
3.3 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม เวทีวชิ ำกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิ ุขภำพและสังคม วันพฤหัสบดี
ที่ 23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรำรำศูนย์รำชกำร
3.4 รูปภำพ เวทีวิชำกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิ ขุ ภำพและสังคม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม
2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรำรำศูนย์รำชกำร
3.5 บันทึกเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ริ ำชกำร
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมำณ 2560 ไตรมำส 1
1.3 โครงกำรสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.2560 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
จำนวน 5 หน่วยงำน ได้แก่ 1) สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 2) กระทรวงอุตสำหกรรม 3) สถำบันวิจัยนโยบำย
เศรษฐกิจกำรคลัง 4) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 5) สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
โดยมีหลักฐำน ดังนี้
EB 1 (1) 1.1 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
1.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
EB 1 (2) 2.1 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
2.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
EB 1 (3) 3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
3.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
2. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ ได้เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำระบบสถิติประเทศ
ไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ด้ำนสังคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) และกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร (Management Information System : MIS) และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร
โดยมีหลักฐำน คือ
EB1 (1) 1.1 ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน ที่ระบุรำยชื่อและรำยละเอียดควำมคิดเห็น
ของบุคคล/หน่วยงำนผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย ครั้งที่1/2560 เนื่องในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560
1.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย ครั้งที่1/2560
EB1 (2) 2.1 ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้ำน ครั้งที่1/2560
2.2 มติ ครม. เมื่อวันที่18 พฤศจิกำยน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน
EB1 (3) 3.1 ตัวอย่ำง หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอเข้ำพบเพื่อหำรือ กำรจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS) และกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงส่วนรำชกำร
3.2 ตัวอย่ำง เอกสำรประกอบกำรหำรือระหว่ำงกระทรวงคมนำคมและสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
3.3 ตัวอย่ำง หนังสือถึงกระทรวงคมนำคม เรื่อง ขอส่งชุดข้อมูลสถิติเพื่อกำรตัดสินใจ ของกระทรวงในรูปแบบ
ของแผนผังควำมคิด
3.4 ภำพถ่ำยกำรเข้ำพบและหำรือหน่วยงำนนำร่อง 4 หน่วยงำน ได้แก่ 1) กระทรวงแรงงำน 2) กระทรวง
สำธำรณสุข 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) กระทรวงคมนำคม
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3. กระบวนกำรกำรให้บริกำรข้อมูล เปิดโอกำสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียแสดงควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่ำนผลสำรวจควำม
พึงพอใจในกำรให้บริกำร เพื่อนำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร ให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้มำรับบริกำร
ตำมช่องทำงต่ำงๆ
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1. กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
1.1 โครงกำรสำรวจควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561
1.1.1 รำยงำนกำรประชุม กำรจัดทำโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่
1/2559 วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
(หน้ำ 4-5)
1.1.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่
1/2559 วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.1.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต
1.1.4 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561
(สก.1 แบบนับจด)
1.1.5 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561
(สก.2 แบบแจงนับ)
1.2 โครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560
1.2.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำ
ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4)
1.2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และ
กำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ
09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.2.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
1.2.4 แบบสอบถำมโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560
1.3 โครงกำรสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
1.3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม
พ.ศ. 2560 (แบบแจงนับรำยละเอียด)
1.3.2 ใบลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
1.3.3 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
1.3.4 แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
2. กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ
2.1 กำรจัดทำระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ด้ำนสังคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม)
2.1.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม
และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2560
2.1.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม
และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2560
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 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1. กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
1.1 โครงกำรสำรวจควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561
1.1.1 รำยงำนกำรประชุม กำรจัดทำโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่
1/2559 วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
(หน้ำ 4-5)
1.1.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่
1/2559 วันพุธที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.1.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต
1.1.4 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561
(สก.1 แบบนับจด)
1.1.5 แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรสำรวจกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561
(สก.2 แบบแจงนับ)
1.2 โครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560
1.2.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำ
ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4)
1.2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และ
กำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งที1่ วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ
09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.2.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
1.2.4 แบบสอบถำมโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560
1.3 โครงกำรสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
1.3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม
พ.ศ. 2560 (แบบแจงนับรำยละเอียด)
1.3.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
2. กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ
2.1 กำรจัดทำระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ด้ำนสังคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม)
2.1.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม
และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2560
2.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2557 เรื่อง คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่แต่งตั้งโดยมติ
คณะรัฐมนตรี (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ)
 ไม่มี
หมำยเหตุ:
.

.
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3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรโครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1. กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
1.1 โครงกำรสำรวจควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561
อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนในขั้นตอนกำรวำงแผนและเตรียมงำน ซึ่งจะมีผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน ตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติงำนโครงกำรเฉพำะ
กำรจัดทำแบบสอบถำม หลังจำกได้ข้อสรุปในกำรจัดทำแบบสอบถำมแล้ว จะเป็นขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ภำยในของสำนักงำนสถิติแห่งชำติจนเสร็จสิ้นโครงกำร สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกแผนปฏิบตั ิงำน
โครงกำรฯ
1.2 โครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560
1.2.1 บันทึกอนุมัติรำยชื่อผู้เข้ำร่วมเวทีวิชำกำร กำรสำรวจข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพและสังคม วันพฤหัสบดี
ที่ 23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรำรำ
ศูนย์รำชกำร
1.2.2 “ร่ำง” หลักกำรบูรณำกำรสำรวจทำงด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคม
1.2.3 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม เวทีวิชำกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิ ุขภำพและสังคม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ชั้น 2)
โรงแรมเซ็นทรำรำศูนย์รำชกำร
1.2.4 รูปภำพ เวทีวิชำกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิ ุขภำพและสังคม วันพฤหัสบดีที่
23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรำรำ
ศูนย์รำชกำร
1.2.5 บันทึกเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมำณ 2560 ไตรมำส 1
1.3 โครงกำรสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
1.3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
(แบบแจงนับรำยละเอียด)
1.3.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรสำรวจสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560
2. กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ
2.1 กำรจัดทำระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ด้ำนสังคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม)
2.1.1 หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงคมนำคม เรื่อง ขอเข้ำพบเพื่อหำรือ
เรื่อง กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS)
และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร ตำมหนังสือสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ ดท 0515/ว 2508
ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559
2.1.2 หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดกำรเข้ำพบเพื่อหำรือ เรื่อง กำร
จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS) และกำร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร ตำมหนังสือสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ ดท 0515/2639 ลงวันที่
7 ธันวำคม 2559
2.1.3 เอกสำรประกอบกำรหำรือระหว่ำงกระทรวงคมนำคม และ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.1.4 หนังสือกระทรวงคมนำคม เรื่อง ขอส่งชุดข้อมูลสถิตเิ พื่อกำรตัดสินใจของกระทรวงในรูปแบบของ
แผนผังควำมคิด
2.1.5 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอส่งชุดข้อมูลสถิติเพื่อกำรตัดสินใจของกระทรวงใน
รูปแบบของแผนผังควำมคิด
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2.1.6 ภำพถ่ำยกำรเข้ำพบและหำรือ เรื่อง กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management
Information System : MIS) และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4 หน่วยงำน ได้แก่
- กระทรวงแรงงำน เข้ำหำรือเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
- กระทรวงสำธำรณสุข เข้ำหำรือเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2559
- กระเทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ำหำรือเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2559
- กระทรวงคมนำคม เข้ำหำรือเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2559
3. กระบวนการการให้บริการข้อมูล
3.1 แบบสำรวจควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
3.2 รำยงำนกำรประมวลผลควำมพึงพอใจ/คำชมเชย ไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรที่ตดิ ต่อ
ด้วยตนเองและทำงอีเมล์
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
.

ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
EB2 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักอย่ำงไร
1) มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 รำยงำนกำรประชุมทบทวนปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 6 มีนำคม 2560
1.2 กำรทบทวนกระบวนกำรและคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนของกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.3 บันทึกข้อควำมที่ 08/54 ลงวันที่ 15 มีนำคม 2560 เรื่อง คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรที่สำคัญของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.4 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ
1.5 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูล
1.6 แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนสถิติ ปี 2559
1.7 ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรข้อมูล
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
.

2) มีรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมคูม่ ือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ
2.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรให้บริกำรข้อมูลสถิตดิ ้ำนเศรษฐกิจและสังคม
2.3 รำยงำนแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนสถิติ ให้ผลกำรรำยงำนตำมกระบวนกำรผลิต หน้ำ 13
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

9
EB3 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงไร
1) มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรให้ผู้รับบริกำรหรือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 ภำพถ่ำยแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ
1.2 ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ
1.3 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ
1.4 Print Screen กำรเผยแพร่แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติทำงเว็บไซต์
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

2) มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง กำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ในภำรกิจหลัก พ.ศ. 2560.
2.2 คู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.3 ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะทำงเว็บไซต์สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ www.nso.go.th
2.4 ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน
2.5 กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 ไม่มี
หมำยเหตุ:
.

.
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ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ดัชนีควำมโปร่งใส
EB4 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ภำยในระยะเวลำ 30 วันทำกำร
หลังจำกวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) หรือไม่
 มี

หลักฐำน คือ
1.1 หนังสือสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ ดท 0501/2202 ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2559 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.2 Print Screen กำรเผยแพร่แผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว 
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  รำยงำนแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ  แผนปฏิบตั ิกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.3 หนังสือกลุม่ กำรคลัง ที่ 01.4/1325 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.4 หนังสือกลุ่มพัสดุ ที่ 01.7/603 ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติแผนกำรดำเนินกำรจัดซือ้ วัสดุ
สำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ 2560
1.5 Print Screen กำรเผยแพร่แผนกำรดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว 
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  รำยงำนแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ  แผนกำรดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ
สำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.6 หนังสือสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0501/426 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง รำยงำน
ผลกำรปฏิบตั ิตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2560 (ไตรมำสที่ 1)
1.7 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2560
(ไตรมำสที่ 1) จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง
 รำยงำนแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ  รำยงำนผลกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบตั ิกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
.
.
วันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ คือ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
วันที่ประกำศเผยแพร่ คือ วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2560

 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
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2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
หมำยเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพื่อตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของระบบและ
ข้อมูลที่นำมำใช้ประกอบกำรประเมินได้
2. เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 มี
องค์ประกอบ
2.1 ชื่อโครงกำร
 มี
 ไม่มี
2.2 งบประมำณ
 มี
 ไม่มี
2.3 ผู้ซื้อซอง
 มี
 ไม่มี
2.4 ผู้ยื่นซอง
 มี
 ไม่มี
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
 มี
 ไม่มี
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบและสม่ำเสมอ ในเว็บไซต์สำนักงำน
สถิติแห่งชำติ และ ศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรฯ สสช.

 ไม่มี
หมำยเหตุ:

หลักฐำน คือ
2.1 Print Screen กำรเผยแพร่ขอ้ มูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1 และไตรมำส
ที่ 2 แยกเป็นรำยเดือน) ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติจำก www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง
 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน และ
2.2 Print Screen กำรเผยแพร่ขอ้ มูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2
แยกเป็นรำยเดือน) ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติจำก www.nso.go.th  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ สสช.
2.3 ตัวอย่ำงโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ประจำปี พ.ศ. 2560 (เป็นโครงกำรที่ดำเนินในไตรมำสที่ 1
และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
2.4 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 แยกเป็นรำยเดือน) ของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ.เดือนตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560
.

3) มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผูเ้ สนองำน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
3.1 ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2558
3.2 ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3.3 แบบ ผ.ท. 1-6 แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำรฯ โดยแบบ ผ.ท. 1-3 ใช้สำหรับตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องดำเนินกำร
ในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3.4 ตัวอย่ำงกำรรำยงำนแบบ ผท. 1–3 ในกำรดำเนินกำรเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3.5 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2558 และทีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
รอบ 6 เดือนแรก (1ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)
3.6 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกัน
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2558 และทีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนแรก (1ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)
. ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
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EB5 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร
หมำยเหตุ: 1. พิจำรณำจำกโครงกำรของหน่วยงำนที่ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 โดยเรียงตำมลำดับงบประมำณสูงสุด จำนวน 5 โครงกำร
2. กรณีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำร ให้แสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำที่มี
ในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำนวน
๑๒๓ โครงกำร โดยมีโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด จำนวน 5 โครงกำร ดังนี้
1. จ้ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ำย
ภำยในฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (วิธีพิเศษ) งบประมำณ 20,000,000 บำท
2. เช่ำใช้สัญญำณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมำณ 2560 (วิธีพิเศษ) งบประมำณ 1,999,200 บำท
3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (ทดแทนของเดิม) ครั้งที่ 2 (สอบรำคำ) งบประมำณ 1,970,036 บำท
4. จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมำณ 2560 (วิธีกรณีพิเศษ) งบประมำณ
1,596,000 บำท
5. จ้ำงเหมำทำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประจำปีงบประมำณ 2560 (สอบรำคำ) งบประมำณ
1,330,000 บำท
1) โครงกำรที่ 1 จ้ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ำย
ภำยในฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (วิธีพิเศษ)
1.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
.
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ
1.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
.
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ.
1.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen กำรเผยแพร่รำคำกลำง โครงกำรจ้ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกเว็บไซต์
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง
.
 ไม่มี
1.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำจ้ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
อุปกรณ์เครือข่ำยภำยในฯประจำปีงบประมำณ 2560. ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ
เดือนตุลำคม 2559
.
 ไม่มี
1.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
.
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ.
หมำยเหตุ:

.

.
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2) โครงกำรที่ 2 เช่ำใช้สัญญำณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมำณ 2560 (วิธีพิเศษ)
2.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
.
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ
2.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
.
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ.
2.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen กำรเผยแพร่รำคำกลำงสัญญำเช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศ
รำคำกลำง
 ไม่มี
2.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำเช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560. ที่เผยแพร่ในรำยงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2559.
 ไม่มี
2.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
.
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ.
หมำยเหตุ:

.
.

3) โครงกำรที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (ทดแทนของเดิม) ครั้งที่ 2 (สอบรำคำ)
3.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen กำรเผยแพร่ประกำศสอบรำคำซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน (ครั้งที่ 2) จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศสอบรำคำ, ประกำศประกวด
รำคำ, e-Auction, e-bidding
 ไม่มี
3.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง สอบรำคำซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน (ครั้งที่ 2).
 ไม่มี
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3.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen กำรเผยแพร่รำคำกลำง โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน (ครั้งที่ 2) จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th 
ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง
 ไม่มี
3.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง
(Tablet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (ทดแทนของเดิม) ครัง้ ที่ 2 ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560..
 ไม่มี
3.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน (ครั้งที่ 2) จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th 
ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 ไม่มี

หมำยเหตุ:

.

.
4) โครงกำรที่ 4 จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมำณ 2560 (วิธีกรณีพิเศษ)
4.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีกรณีพิเศษ
4.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีกรณีพิเศษ.
4.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen กำรเผยแพร่รำคำกลำงจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจำ
ปีงบประมำณ 2560 จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว 
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง
 ไม่มี
4.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยสำ นักงำนสถิตแิ ห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560. ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2559..
 ไม่มี

.
.
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4.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
 ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีกรณีพิเศษ.

.

หมำยเหตุ:

.
.

..
5) โครงกำรที่ 5 จ้ำงเหมำทำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประจำปีงบประมำณ 2560 (สอบรำคำ)
5.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนกำหนด หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen กำรเผยแพร่ประกำศสอบรำคำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประจำปี
งบประมำณ 2560 จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว 
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศสอบรำคำ, ประกำศประกวดรำคำ, e-Auction, e-bidding
 ไม่มี
5.2 มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง สอบรำคำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประจำปี
งบประมำณ 2560
.
 ไม่มี
5.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen กำรเผยแพร่รำคำกลำงจ้ำงบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสถำนทีส่ ำนักงำน
สถิติแห่งชำติประจำปีงบประมำณ 2560 จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ www.nso.go.th 
ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง
.
 ไม่มี
5.4 มีกำรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประจำปีงบประมำณ 2560.
ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2559
 ไม่มี
5.5 มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุผลที่ใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
 มี หลักฐำน คือ
Print Screen ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่
ปีงบประมำณ 2560 จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว 
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
.
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EB6 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 หนังสือกลุ่มพัสดุ ด่วนทีส่ ุด ที่ 01.7/133 (11/1) ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560 เรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.2 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
จำกเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
.

2) มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 หนังสือกลุ่มพัสดุ ด่วนทีส่ ุด ที่ 01.7/133 (11/1) ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560 เรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน้ำ 17 -18
2.2 รำยงำนกำรอบรม หลักสูตร “ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ...”
2.3 รำยงำนกำรอบรม “โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถำวร
และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS”
เป็นการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 5 คือ บุคลากรควรมีการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และควรพัฒนา รวมทั้งศึกษาระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม อย่าง
ต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงไร
1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 ภำพถ่ำยโครงสร้ำงของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ และ กฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
1.2 ภำพถ่ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร
1.3 ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ
1.4 ภำพถ่ำยหน่วยประชำสัมพันธ์และหน่วยบริกำรข้อมูล
 ไม่มี
หมำยเหตุ:
2) มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง)
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 เอกสำรพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
2.2 เว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th
2.3 แผ่นพับแนะนำ สสช.
2.4 เอกสำรรำยงำนประจำปี
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
.

.

.
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3) มีกำรแสดงข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจที่เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออืน่ ๆ หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
3.1 เว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th
3.2 หนังสือพิมพ์
3.3 วำรสำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ “สำรสถิติ”
3.4 จุลสำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ “Hello NSO”
3.5 แผ่นพับ
3.6 วิทยุ (โดยกรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี)
3.7 สำรสนเทศออนไลน์ www.facebook.com/NSOOFTHAILAND
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

4) มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
4.1 มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลทีห่ มำยเลขโทรศัพท์ 02-417497 และ 02-1417500-03
4.2 Print Screen หมำยเลขโทรศัพท์ที่ปำกฎบนเว็บไซต์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร
1) มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 (หน้ำ 2 ข้อ 6 – ข้อ 14)
1.2 ผังขั้นตอนกระบวนกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนแนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วย
กำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
1.3 Print Screen กำรเผยแพร่ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2555 ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
1.4 Print Screen ช่องทำงกำรร้องเรียน ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 ไม่มี
หมำยเหตุ:
2) มีกำรกำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 63/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน
ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
2.2 Print Screen กำรเผยแพร่คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 63/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2555 ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
.

.
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3) มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
3.1 ผังขั้นตอนกระบวนกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนแนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วย
กำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 (มีกำรกำหนดวิธีกำรดำเนินกำรและระยะเวลำในกำรตอบสนอง
ต่อเรื่องร้องเรียน, กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ)
3.2 ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนให้ผรู้ ้องเรียนทรำบ.
3.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เรือ่ ง ร้องเรียนทุก 3 เดือน (รำยไตรมำส)
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

.
4) มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรเรือ่ งร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชน
รับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมำยเหตุ: รำยงำนสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (2) ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
 มี
หลักฐำน คือ
4.1 สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไตรมำสที่ 1 เดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนธันวำคม 2559
4.2 สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไตรมำสที่ 2 เดือนมกรำคม 2560 ถึง เดือนมีนำคม 2560
4.3 Print Screen กำรเผยแพร่สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำร
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  สรุปผลกำรดำเนินกำรข้อ
ร้องเรียน.
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร
1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.2 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
.
 ไม่มี
หมำยเหตุ:
.
.
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2) มีกำรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 คู่มือระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559.
2.1.1 หนังสือขออนุมัติจัดทำคู่มือฯ
2.1.2 คู่มือระเบียบสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรใน
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2.1.3 ตัวอย่ำงกำรลงชื่อกำรรับทรำบคู่มือฯ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
และสำนักงำนสถิติจังหวัด
2.2 คู่มือระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2558
2.3 คู่มือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
2.4 คู่มือข้อบังคับสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2553
2.5 คู่มือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.6 Print Screen กำรเผยแพร่คมู่ ือฯ ทำงเว็บไซต์กลุ่มงำนคุม้ ครองจริยธรรม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
www.nso.go.th  กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม หรือ ethics.nso.go.th
2.7 Print Screen กำรเผยแพร่คมู่ ือฯ ทำง webintranet.nso.go.th กลุ่มเจ้ำหน้ำที่จริยธรรม
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรูภ้ ำยในหน่วยงำน เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
3.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ ำชกำร”
3.2 ภำพถ่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร”.
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
4.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
สถิติแห่งชำติ เพื่อทบทวนระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2558
4.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะทำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพื่อทบทวนระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2558
4.3 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพื่อทบทวนระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2558

.
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4.4 หนังสือขอให้ดำเนินกำรจัดทำระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ ำชกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4.5 หนังสือขอควำมเห็นชอบร่ำงระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ ำชกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4.6 หนังสือเสนอลงนำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4.7 หนังสือแจ้งเวียนระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.

EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร
1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 เพื่อนำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม
จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.2 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำร
เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ทำง www.nso.go.th  กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม  ผลกำรดำเนินงำน.
1.3 แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.4 Print Screen กำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทำง www.nso.go.th 
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม  แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
 ไม่มี
หมำยเหตุ:
2) มีผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ: เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
2.1.1 หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วยควำมซือ่ สัตย์
สุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.1.2 ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง ผู้ที่ได้รบั กำรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตติ นชอบด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
2.2.1 หนังสือขออนุมัติกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร”
2.2.2 ภำพถ่ำยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร”

.
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2.3 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
2.3.1 หนังสือขออนุมัติจัดงำนทำดีเพื่อพ่อ ภำยใต้แนวคิด “สุจริตตำมรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
2.3.2 คำประกำศเจตนำรมณ์ “สุจริตตำมรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
2.3.3 ภำพถ่ำยกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โครงกำรทำดีเพื่อพ่อ ภำยใต้แนวคิด
“สุจริตตำมรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
2.4 โครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ
2.4.1 หนังสือขออนุมัติกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.4.2 หนังสือขอเชิญวิทยำกร
2.4.3 ภำพถ่ำยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.5 โครงกำรจัดทำสื่อรณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต เพื่อเผยแพร่
2.5.1 ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งเวียนกำรให้ควำมรูเ้ พื่อป้องกันกำรกระทำผิดวินัย กลุ่มนิติกำร
2.5.2 ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งเวียนจุลสำร “บอกข่ำวเล่ำเรื่อง” กลุ่มเจ้ำหน้ำที่จริยธรรม
2.6 โครงกำรจัดทำบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่เอกสำรเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต
2.6.1 ภำพถ่ำยกำรจัดทำบอร์ด “NSO โปร่งใส”
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
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EB11 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงไร
1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่
หมำยเหตุ: กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เป็นต้น
 มี
หลักฐำน คือ
1.1 ชมรมรักษ์ธรรม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.1.1 คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรมรักษ์ธรรม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.1.2 ข้อบังคับ ชมรมรักษ์ธรรม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1.2 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1
1.2.1 ทะเบียนรำยชื่อเครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1
1.3 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 2
1.3.1 ทะเบียนรำยชือ่ เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 2
1.4 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ
1.4.1 หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
 ไม่มี
หมำยเหตุ:
..

.
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2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุม่ ดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
 มี
หลักฐำน คือ
2.1 ชมรมรักษ์ธรรม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.1.1 ภำพถ่ำยสมำชิกของชมรมรักษ์ธรรม สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ เข้ำร่วมกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ภำยใต้แนวคิด “สุจริตตำมรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.2 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1
2.2.1 ภำพถ่ำยสมำชิกเครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1 เข้ำร่วมกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ภำยใต้แนวคิด “สุจริตตำมรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.3 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 2
2.3.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต”
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 2
2.3.2 ภำพถ่ำยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต” สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2.3.3 ภำพถ่ำยกำรศึกษำดูงำนของเครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ำนโกง สำนักงำน ป.ป.ช.
2.4 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ
2.4.1 หนังสือขอเชิญประชุมเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
(เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยครุภัณฑ์ และตรวจนับครุภณ
ั ฑ์)
2.4.2 หนังสือขอเชิญประชุมเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำย และตรวจนับพัสดุคงเหลือ)
2.4.3 ผลกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีมติ
ให้เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวตรวจสอบพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ ในศูนย์/สำนักที่ตนเองไม่ได้สังกัด เพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของรำยงำนที่จัดส่งให้กลุ่มพัสดุ
 ไม่มี
หมำยเหตุ:

.
.
ขอขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือ
สำนักงำน ป.ป.ช.

