แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนภำยใน
องค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของท่ำนในกำรตอบแบบสำรวจจะสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่ดี ตลอดจนช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของประชำชนผู้รับบริกำรที่ มีต่อ
องค์กร

ชื่อหน่วยงำน

สำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้
---------------------------------------------------------------------สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

 วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบ Evidence-based
Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสำหรับหน่วยงำนของท่ำน
และหำกมีเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสำรและส่งมอบเอกสำร/
หลักฐำนที่อำ้ งอิงนั้น
2. "ภำรกิจหลัก" หมำยถึง ภำรกิจหลักตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ได้เลือกสำหรับตอบเฉพำะข้อคำถำมที่มีคำว่ำ
"ภำรกิจหลัก" โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่ มีจำนวนบุคลำกร หรือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ หรือ มีระยะเวลำ
ในกำรดำเนิน งำนตำมภำรกิจนั้ นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น ส่วนข้อคำถำมที่ไม่ได้ระบุคำว่ำ "ภำรกิจหลัก " หมำยถึง
กำรดำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน
3. รำยชื่อ หลัก ฐำนที่ร ะบุใ นแบบสำรวจฯ นี้ จะเป็น รำยชื่อ หลัก ฐำนที่ใ ช้เ ป็น แนวทำงกำรตอบข้อ คำถำม ทั้ง นี้
หน่วยงำนอำจใช้หลักฐำนอื่นๆ สำหรับกำรตอบข้อคำถำมนั้ นได้ โดยให้ ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  อื่นๆ
โดยระบุชื่อเอกสำร
4. “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ว ยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนของอื่นของรัฐ ใช้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
5. “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ภำยในวันที่ 

31 ตุลำคม 2557) หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print screen จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่ได้แสดงว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่ แผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ภำยใน 31 ตุลำคม 2557).……….…..….........................................
1. แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ส่งให้
………………………………………………………………………………………….............................…….....……………………………………..
ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมหนังสือสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ ทก 0501/1987 ลงวันที่ 13 ตุลำคม 2557
………………………………………………………………………………………….............................…….....……………………………………..
[๑]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
2. Print Screen จำก www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  แบบรำยงำนแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึง่ ได้ลงประกำศ
………………………………………………………………………………………….............................…….....……………………………………..
เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2557
………………………………………………………………………………………….............................…….....……………………………………..
อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................................................................................................
2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่
2.1 ชื่อโครงกำร


2.2 งบประมำณ


2.3 ผู้ซื้อซอง


2.4 ผู้ยื่นซอง


2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก


มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print screen จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่ได้แสดงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
(โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันที่หน่วยงำนได้จัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)……………….
1. Print Screen จำก www.nso.go.th  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ สสช.  สรุปผลกำรจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เป็น..........
รำยเดือน
..………………......…………………………............…..............................................……….......................................
ตั้งแต่ ตุลำคม 2557 – กันยำยน 2558 พร้อมตัวอย่ำงโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันที่หน่วยงำน
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
ได้จัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
2. ตัวอย่ำง รำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (รำยเดือน)
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….………..................................
EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่ำงไร (กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกกว่ำ 5
โครงกำรให้แสดงหลักฐำน 5 โครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 – สิงหำคม 2558 สำนักงำนสถิติแห่งชำติมีกำรเปิดเผยข้อมูลผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำนวนทั้งสิ้น 310 โครงกำร โดยมีโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร ดังนี้
1. จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทงุ่ รำบเจ้ำพระยำ
2. จ้ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยภำยใน พร้อมอุปกรณ์
ด้ำนควำมมั่นคง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ภำยในระยะเวลำ 11 เดือน (1 พฤศจิกำยน 2557 - 30 กันยำยน
2558)
3. จ้ำงโครงกำรจ้ำงเหมำจัดทำแผนที่ตำแหน่งบ้ำน/อำคำร/สิง่ ปลูกสร้ำงทั่วประเทศ
4. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม
5. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม (ระยะที่ 3)

1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่ว งหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่ 

กฎหมำย ของแต่ละหน่วยงำนกำหนด หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………...................................................................
กำรเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก www.nso.go.th  ข่ำว สสช. 
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
กำรประกวดรำคำ-สอบรำคำ/e-Auction ดังนี้
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
1. จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทงุ่ รำบเจ้ำพระยำ
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
2. จ้ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยภำยใน พร้อม
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
อุปกรณ์ด้ำนควำมมัน่ คง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ภำยในระยะเวลำ 11 เดือน (1 พฤศจิกำยน 2557 - 30
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
กันยำยน 2558)
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
3. จ้ำงโครงกำรจ้ำงเหมำจัดทำแผนที่ตำแหน่งบ้ำน/อำคำร/สิง่ ปลูกสร้ำงทั่วประเทศ
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
(1 พฤศจิกำยน 2557- 30 กันยำยน 2558)

[๒]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
4. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
5. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม (ระยะที่ 3)
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................………………………………………………
2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 

หรือไม่
เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรที่มงี บประมำณสูงสุด 5 โครงกำรตำม EB2 (1) สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ใช้วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแบบวิธีพิเศษ ดังนัน้ จึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก

มีหลักฐำน คือ
Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………...................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................………………………………………………
3) มีกำรประกำศวิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………...................................................................
กำรเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  ตำรำงแสดงรำคำกลำง
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................………………………………………………
4) มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกแต่ละโครงกำร หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………...................................................................
กำรเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  ผลกำรประกวดรำคำ-สอบรำคำ/e-Auction (หลักฐำนตำม EB2 (1))
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................………………………………………………
5) มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ 

ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………...................................................................
กำรเผยแพร่วิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  ผลกำรประกวดรำคำ-สอบรำคำ/e-Auction (หลักฐำนตำม EB2 (1))
…………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................………………………………………………
EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1) มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557…………….…………………………………..............................
Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………...................................................................
รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง…………….............................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….........................................................................................

[๓]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
2) มีก ำรจัด ทำรำยงำนกำรวิเ ครำะห์ผ ลกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ งประจำปีง บประมำณ พ.ศ. 2557 

หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557……….……………….…….…….…….…….………
อื่นๆ โปรดระบุ......รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (หลักฐำนตำม EB 3 (1))
3) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.


2557
มีหลักฐำน คือ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ - ร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..........................................................
3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557


มีหลักฐำน คือ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ – ร้อยละของจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..........................................................
4) มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมรำยงำนกำร


วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีที่ผ่ำนๆมำ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
รำยงำนแสดงสิ่งที่ปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558..............................................
ข้อมูลแสดงกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558................................................
อื่นๆ โปรดระบุ.........…………………………………….…………………………………......................................................................
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เนื่องจำกใน EB4 – EB7 เป็นคำถำมเกี่ยวกับภำรกิจหลัก ซึ่งภำรกิจหลักของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ คือ กำรผลิตข้อมูลสถิติ
พื้นฐำนที่สำคัญทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใช้ในกำรกำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศ โดยข้อมูลที่ผลิตขึ้นมำนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริกำร ซึ่งหมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ องค์กรมหำชน องค์กรระหว่ำงประเทศ นักเรียน นักศึกษำ ฯลฯ
ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนผลิตข้อมูลสถิติของสำนักงำนฯ จึงได้แบ่ง งำนออกเป็น 3 กระบวนงำน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพ ได้
มำตรฐำน ดังนี้
1. กระบวนงำนกำรผลิตข้อมูลสถิติ
2. กระบวนงำนกำรให้บริกำรข้อมูล
3. กระบวนงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ
ดังนั้น ในกำรตอบคำถำม สำนักงำนฯ จะใช้ทั้ง 3 กระบวนงำนในกำรตอบคำถำมใน EB4 – EB7

EB4 กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
เนื่องจำกภำรกิจหลักของสำนักงำนฯ มี 3 กระบวนงำน ดังนั้น จึงได้กำหนดคู่มือกำรปฏิบัติงำนไว้ทั้ง 3 กระบวนงำน พร้อม
ทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1) หน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำม ภำรกิจหลัก


หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
บันทึก/หนังสือสั่งกำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน.……………………......................………………………….……….…….….…….………
[๔]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน...…......................………………………….……….…….….…….………
1. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………............................................................
2) หน่วยงำนของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำหนดมำตรฐำน 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน….….…….………….
1. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน (คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ)
………………………..……………………………………………………………………………………………….............................…………….….
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูล
………………………..……………………………………………………………………………………………….............................…………….….
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ
………………………..……………………………………………………………………………………………….............................…………….….
อื่นๆ โปรดระบุ......................................………………………………………………………............................................................
ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
ในกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ และกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูล จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชำชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกไป
จัดเก็บข้อมูลสถิติของพนักงำนสนำม หรือเป็นกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริกำร ดังนั้น สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดระเบียบ และ
ประกำศของสำนักงำนฯ ขึ้น เพือ่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ดังนี้

1) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่มีควำมเป็นธรรม/ 

ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)
มีหลักฐำน คือ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูล (หลักฐำนตำม EB4 (1))
 เอกสำรคู่มือ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ภำพถ่ำยบัตรคิว
 บัตรคิวกำรให้บริกำร….………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทะเบียนผู้รับบริกำรทีต่ ิดต่อด้วยตนเองฝั่งทิศใต้
 ทะเบียนควบคุมกำรให้บริกำรรับเรื่อง….…………………………………………………………………………………………………………..
Flowchart ขั้นตอนกำรให้บริกำรข้อมูลระดับย่อย
 เกณฑ์ลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ….………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ โปรดระบุ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และ 

ระยะเวลำที่ ใ ช้ ใ นกำรด ำเนิ น กำรให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร หรื อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทรำบอย่ ำ งชั ด เจน
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
ภำพถ่ำยแผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร
 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน………………………………………………………………………………………………………………………….
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน...................………………………………………………………………………………………………………………….
1. ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง กำรให้บริกำรข้อมูลของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
2. ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
3. ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2555 (หลักฐำนตำม EB8 (2))
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูล (หลักฐำนตำม EB4 (1))
 คู่มือกำรให้บริกำร...............................….…………………………………………………………………………………………………………..

[๕]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
 Print screen แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน...................................
- Print Screen แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรจำกเว็บไซต์
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
อื่นๆ โปรดระบุ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่.………………………………………………………..
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ www.nso.go.th
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่………………………………………………………………………………..
- ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2555 (หลักฐำนตำม EB8 (2))
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
ภำพถ่ำยกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
 อื่นๆ โปรดระบุ…1..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556 (หลักฐำนตำม EB5 (2))
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
สำนักงำนฯ ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติและกระบวนงำนกำรผลิต
ข้อมูลสถิติ ตั้งแต่กำรแสดงควำมคิดเห็น จัดทำแผนงำนโครงกำร ร่วมดำเนินกำร ตรวจสอบติดตำมประเมินผลและกำรปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำโครงกำร ดังนี้
1. กระบวนงำนกำรผลิตข้อมูลสถิติ ได้แก่ โครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.
2557 โครงกำรสำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โครงกำรสำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร พ.ศ. 2558 โครงกำร
สำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2558 โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558 – 2559 โครงกำรสำรวจ
สถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 และกำรประสำนงำนกับเจ้ำของกิจกำรอำคำรสูง/เครือข่ำย
2. กระบวนงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ ได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร คณะกรรมกำร
จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่ว นร่ว มในกำรแสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ 

กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรประชุม…………….………………………………………………………………………………………………………………………….
1.บั
นทึกช่วยจำ/รำยงำนกำรประชุมพิจำรณำแบบสอบถำม โครงกำรต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 1)
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
2.บั
นทึกช่วยจำ โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นฯ ของสำนักสถิติสำธำรณมติ (เอกสำรแนบ 2)
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
3.รำยงำนกำรประชุ
มคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำรและคณะกรรมกำรจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้ำน (เอกสำร
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
แนบ 3)
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
4.รำยงำนกำรประชุ
มคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเตรียมสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ ครั้งที่ 2/2558
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
วันที่ 15 พฤษภำคม 2558

 รำยงำนกำรประชุมที่ระบุรำยชื่อและรำยละเอียดควำมคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย……………………….
1.สรุ
ปผลกำรสัมมนำ “กำรออกแบบสำรวจ” (Survey Design Workshop) โครงกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรี
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
2.รำยงำนผลกำรประสำนงำนอำคำรสูง (คอนโดมิเนียม, อพำร์ทเม้นท์, หมู่บ้ำน ฯลฯ) ซึง่ เจ้ำของกิจกำร/ผู้ดูแลอำคำร ได้
แสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกำรสำรวจงำนโครงกำรฯ ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ

[๖]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
1. เว็บบอร์ด ของเว็บไซต์
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................….…………………………………………………………………………………………………………..
www.nic.go.th
2. แบบสอบถำมโครงกำรสำรวจต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 4)
3. ภำพถ่ำยกำรสัมมนำ “กำรออกแบบสำรวจ” (Survey Design Workshop) โครงกำรสำรวจ
สถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558
4. ตำรำงสรุปผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติของผู้รับบริกำร

2) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ ำมำมีส่ ว นร่ ว มในกำรจั ดท ำแผนงำน/โครงกำรหรือ ปรับ ปรุง แก้ ไขพั ฒ นำ 

กำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
โครงกำร…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
- บันทึกช่วยจำรำยงำนกำรประชุมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรสำรวจต่ำง ๆ สำนักสถิติสำธำรณมติ
 รำยงำนกำรประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ดำเนินกำร (หลักฐำนตำม EB6 (1))
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
รำยงำนสรุปกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร…………………………………………………………………………………………………………..
ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร…………………………………………………………………………………………………..
อื่นๆ โปรดระบุ แผนปฏิบัติงำนโครงกำรสำรวจต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 5)
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติ 

รำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
- แผนกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ ขยำยผลต่อยอดกำรจัดเก็บข้อมูล
 โครงกำร…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในเขตกรุงเทพมหำนคร
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
รำยงำนกำรประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 รำยงำนสรุปกำรร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำร……………………………………………………………………………………………………..
.

1. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติขยำยผลต่อยอดกำรจัดเก็บ
ข้อมูลในเขตกรุงเทพมหำนคร
2. สรุปผลกำรทดลองกำรปฏิบตั ิงำนสนำม โครงกำรสำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557

 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำร……………………………………………………………………………………………..
1. ภำพถ่ำยกำรดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ ขยำยผลต่อยอดกำรจัดเก็บ
ข้อมูลในเขตกรุงเทพมหำนคร
2. ภำพถ่ำยกำรประชุมสัมมนำ 4 ภำค/ภำพถ่ำยกำรทดสอบแบบสอบถำม/ภำพถ่ำยกำรเตรียมทดสอบโปรแกรม
บนเครือ่ ง Tablet

 อื่นๆ โปรดระบุ บันทึกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมโครงกำรสำรวจต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 6)
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือประเมินผลกำรปรับปรุง 

แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
1. รำยงำนกำรประเมินผลแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับที่ 1
 รำยงำนประเมินผล.………………………………….………………………………………………………………………………………………………
2. สรุปข้อควรระมัดระวังในกำรเก็บข้อมูล โครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำ
ของประชำกร พ.ศ. 2557
- รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
 รำยงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำน………………………………………………………………………………………………………………………..

[๗]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
 ภำพถ่ำยกิจกรรมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำร – ภำพถ่ำยโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำ
ของประชำกร พ.ศ. 2557 จำกกำรไปสังเกตกำรณ์กำรใช้ Program Teblet ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคเหนือ และภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 9 - 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2557
- รำยงำนประจำปี นำเสนอคณะกรรมกำรจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้ำน
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................….……………………………………………………………………………………………………………

5) ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้ำมำมีส่ ว นร่ ว มในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒ นำโครงกำรในภำรกิจหลั กอย่ำ ง 

ต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
- รำยงำนกำรประเมินผลแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับที่ 1
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน…………………………………..……………………………………………………………………………………………..
เพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2559 – 2564 ฉบับที่ 2
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
 รำยงำนกำรประชุม
1. บันทึกช่วยจำ กำรประชุมหำรือกำรพัฒนำกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วันอังคำรที่ 18 สิงหำคม 2558
2. บันทึกช่วยจำ กำรประชุมหำรือระบบข้อมูลร่วมกับภำคีด้ำนบุหรี่ สุรำ วันอังคำรที่ 18 สิงหำคม 2558
- ภำพถ่ำยกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร "กำรระดมควำมคิดเห็นเพื่อกำรจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติ
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................….……………………………………………………………………………………………………………
ประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)"
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
ในกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูล จะเป็นผู้ที่ทำหน้ำที่ในกำรจัดทำช่องทำง เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลไม่ว่ำจะเป็น Social
Media Call Center หรือสื่อสังคมต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วำรสำร จุลสำร แผ่นพับ วิทยุ ดังนี้

1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
1. ภำพโครงสร้ำงหน่วยงำนบนเว็บไซต์
 โครงสร้ำงหน่วยงำน......…………………………………..……………………………………………………………………………………………..
2. กฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2551
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
- ภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร (หลักฐำนตำม EB5 (2))
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน..............................................................………………………………………………………………………………………..
- ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง กำรให้บริกำรข้อมูลของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ฉบับที่ 2)
 คำสั่งกำรปฏิบัติงำน…..............................................................………………………………………………………………………………………..
พ.ศ. 2556 (หลักฐำนตำม EB5 (2))
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
อื่นๆ โปรดระบุ...................................….……………………………………………………………………………………………………………
2) มี ข้ อ มู ล ตำมภำรกิ จ หลั ก ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนดทำงเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำนหรื อ สื่ อ สั ง คม 

(Social Media) หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
- ข้อมูลตำมภำรกิจของหน่วยงำน
 Print screen เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงำน.………………………………………………………………..
1. Print screen ข้อมูลตำมภำรกิจหลักบนเว็บไซต์ศนู ย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ
 อื่นๆ โปรดระบุ………................................................................……………………………………………………………………………………….
2. Print screen เอกสำรเผยแพร่จำก www.facebook.com/NSOOFTHAILAND
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
3) มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมี 

ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริก ำรข้อมูลตลอดเวลำทำกำรของหน่วยงำน
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
- หมำยเลขโทรศัพท์ 02-141-7479, 02-141-7500-03
 ระบุหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือหมำยเลข Call Center .………………………………………………………………………………..
- ภำพโครงสร้ำงหน่วยงำนบนเว็บไซต์ (หลักฐำนตำม EB7 (1))
 บรรจุอยู่ในโครงสร้ำงหน่วยงำน………................................………………………………………………………………………………………..
[๘]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
- ภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร (หลักฐำนตำม EB5 (2))
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน..............................................................………………………………………………………………………………………..
- ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง กำรให้บริกำรข้อมูลของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ฉบับที่ 2)
 คำสั่งกำรปฏิบัติงำน.................................................................………………………………………………………………………………………..
พ.ศ. 2556 (หลักฐำนตำม EB5 (2))
………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
อื่นๆ โปรดระบุ...................................….……………………………………………………………………………………………………………
4) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมภำรกิจหลักทำงสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์


เอกสำรเผยแพร่ทำงหนังสือพิมพ์
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.2 วำรสำร


สำรสถิติ
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.3 จุลสำร


จุลสำรข่ำวสถิติ Hello NSO
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.4 แผ่นพับ


1. กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลสถิติภำครัฐ
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร
............................................................................................................................
4.5 โทรทัศน์


มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.6 วิทยุ


เอกสำรกำรออกอำกำศทำงวิทยุ
มีหลักฐำน คือ............................................................................................................................
4.7 สื่อสังคม


Facebook (หลักฐำนตำม EB7 (2))
มีหลักฐำน คือ............................................................................................................................
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ


หนังสือรำยงำนประจำปี 2557
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร
1) มีกำรกำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและกำรตอบสนองหรือรำยงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน………................................……………………………………………………………………………………..
- ในท้ำย ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน
 แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน.……………………………………………………………………………………………………………………..
พ.ศ. 2555 ได้กำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน
…………………………………..…………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
อื่นๆ โปรดระบุ………................................................................………………………………………………………………………………………..
2) มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน………................................……………………………………………………………………………………..
- ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2555
 แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน.……………………………………………………………………………………………………………………..
อื่นๆ โปรดระบุ………................................................................………………………………………………………………………………………..
3) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรกำหนดหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน………................................……………………………………………………………………………………..
[๙]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
- หลักฐำนตำม EB8 (2)
 แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน.……………………………………………………………………………………………………………………..
- คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 163/2558 ลว. 12 มิ.ย. 58 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้รับผิดชอบ
 คำสั่งกำรปฏิบัติงำน.................................................................………………………………………………………………………………………..
รับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
…………………………………..…………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
อื่นๆ โปรดระบุ………................................................................………………………………………………………………………………………..
4) มี ก ำรเผยแพร่ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง พร้ อ มระบุ ปั ญ หำอุ ป สรรคและ 

แนวทำงแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
Print screen รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน……………………….
 อื่นๆ โปรดระบุ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
-…………………………………..…………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ มีกำรเผยแพร่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่เป็นกำรเผยแพร่ในภำพรวมและไม่ได้
ระบุปัญหำ/อุปสรรค พร้อมแนวทำงแก้ไข
…………………………………..…………………………………………….…………………………………..….............................…………….….
5) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้ องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
- มีหนังสือตอบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยแจ้งตำมระบบขั้นตอน
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป...........………………………………………………………………………………………..
อื่นๆ โปรดระบุ………................................................................………………………………………………………………………………………..
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร
1) มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ น 

แก่เจ้ำหน้ำที่หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
รำยงำนกำรประชุมหรือสัมมนำเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน……………………………….
- รำยงำนผลกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่
- ภำพถ่ำยกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที…่ ……..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
สถิติจังหวัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558
……………………………………………..............................................................................................................................
.......
อื่นๆ โปรดระบุ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..….
1. หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” ที่ 11/60 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2558
……………………………………………..............................................................................................................................
.......
2. Print Screen ภำพกำรอบรม จำก www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  กิจกรรม สสช. ซึ่งได้ลงประกำศ เมื่อวันที่ 10
…………………………………………….....................................................................................................................................
เดือน สิงหำคม 2558
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..….
2) มีกำรจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………………………………….
1. คู่มือข้อบังคับสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร สำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2553
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
2. คูม่ ือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
3. คู่มือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
อื่นๆ โปรดระบุ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..….
[๑๐]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
3) มีกำรให้ ควำมรู้ ตำมคู่มือ หรื อประมวลจริ ย ธรรมเกี่ย วกับกำรป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้ อน


แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
รำยงำนผลกำรฝึกอบรมตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน………………………….
- รำยงำนผลกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
(หลักฐำนตำม EB9 (1)) ซึ่งในกำรอบรมมีเนื้อหำตำมประมวลจริยธรรมในเรื่องกำรเรี่ยไร กำรให้หรือรับของขวัญ
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
หรือประโยชน์อื่นใด

ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน….…………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
- ภำพถ่ำยกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำรและสถิติจงั หวัด
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 (หลักฐำนตำม EB9 (1))
……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
อื่นๆ โปรดระบุ…………………
1. หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทบั ซ้อน” ที่ 11/60 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2558
(หลักฐำนตำม EB9 (1))
2. Print Screen ภำพกำรอบรม จำก www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  กิจกรรม สสช. ซึ่งได้ลงประกำศ เมื่อวันที่ 10
เดือน สิงหำคม 2558 (หลักฐำนตำม EB9 (1))
3. แจ้งเวียนหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ

4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ..…………………….
กำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลำกรในสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
……………………..……..……………..………………………………………………………………………………………………………….………..…
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..…
5) มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน 

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
เอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
……………………..……..……………..………………………………………………………………………………………………………….………..…
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..…
6) มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………………………………………………………….………..
- แบบรำยงำนผลกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือ
รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อรำยงำนสำนักงำน ก.พ.)

บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน……………………………………………………………
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..…

[๑๑]

ประเด็นคำถำม
มี
ไม่มี
7) มีก ำรน ำข้อ เสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติง ำนเพื่อ ป้อ งกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นไป 

ปรับปรุงระบบกำรทำงำน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
รำยงำนกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนจำกข้อเสนอแนะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ร่ำงระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในสำนักงำน
สถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2558
บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน………………...
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..…
EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร
1) มี กำรวิ เครำะห์ ผ ลกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนปฏิ บัติ กำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริ ตของ 

หน่วยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557………………………………………………………………………………………………….
1.รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
2.แผนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..…
2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อใน


ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 เอกสำรผลกำรดำเนินตำมแผนงำน/โครงงำน/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (อย่ำงน้อย
1 โครงกำร)…............................................................................................................................................
- รำยงำนผลกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” (หลักฐำนตำม EB9 (1))
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……….……………………………………………………………………………………………….…………..…
3) มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559......................................
- แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..…
EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร
1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
รำยชื่อคณะกรรมกำร/กรรมกำร/สมำชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุม่

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม………………………………………………………………………….…………..…..
1. ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2. คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 63/2555 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2555 และคำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่
290/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรจัดทำมำตรฐำนควำมโปร่งใส
ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
[๑๒]

ประเด็นคำถำม

มี

ไม่มี

3. คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 103/2558 ลงวันที่ 17 เมษำยน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสของสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ (4 มิติ 13 ตัวชี้วัด)
4. คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 269/2558 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
5. คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 176/2558 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
6. คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 177/2558 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
7. คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 88/2558 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
8. คำสั่งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 89/2558 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนติดตำมและ
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน

อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..………………………………………………………………………………………………………….……
2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึง 

ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม.……......................................................................................................................................
1. รำยงำนผลกำรประชุมคณะทำงำนจัดทำมำตรฐำนควำมโปร่งใสของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ครั้งที่ 1/2558
……………………………………………..............................................................................................................................
.......
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
5
มิ
ถ
น
ุ
ำยน
2558
และครั
ง
้
ที
่
2/2558
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
24
มิ
ถ
น
ุ
ำยน
2558
…………………………………………….............................................................................................................................. .......
2. รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรจัดทำมำตรฐำนควำมโปร่งใสของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ครั้งที่
…………………………………………….....................................................................................................................................
1/2558 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2558
……………………………………………..............................................................................................................................
.......
3. รำยงำนผลกำรประชุมคณะทำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
…………………………………………….....................................................................................................................................
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2558
…………………………………………….....................................................................................................................................
4.……………………………………………..............................................................................................................................
รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน และ .......
พนั
กงำนรำชกำร สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2558 และ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17
…………………………………………….....................................................................................................................................
กรกฎำคม
2558
……………………………………………..............................................................................................................................
.......
5.
รำยงำนกำรประเมิ
น
ผลกำรควบคุ
ม
ภำยใน
(อยู
ร
่
ะหว่
ำ
งด
ำเนิ
น
กำรรวบรวมเพื
อ
่
รำยงำนผลให้
ค
ณะกรรมกำรตรวจเงิ
น
…………………………………………….....................................................................................................................................
แผ่นดินทรำบ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2558)
…………………………………………….....................................................................................................................................
ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมกำรรวมกลุ่ม……………………………………………………………….…………..…..
อื่นๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..…
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบสำรวจ
สำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ
สำนักงำน ป.ป.ช.

โทร. 02-2823161

[๑๓]

