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แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

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

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำน
ในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำร/หลักฐำนที่แนบประกอบ 
กำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในภำพรวมในปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2560 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำน  
ได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
มำกยิ่งข้ึน ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

ชื่อหน่วยงำน         ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ                                  . 

ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน 
 ที่อ้ำงอิง ท้ังนี้ หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบแบบส ำรวจด้วย 
2. กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถตอบค ำถำมข้อใดได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ขอให้หน่วยงำนท ำหนังสือช้ีแจงโดยละเอียด 
 พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำรอุทธรณ์ต่อไป 
3. “ภำรกิจหลัก” หมำยถึง ภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำน ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีภำรกิจตำมกฎหมำย
 จัดตั้งมำกกว่ำ 1 ภำรกิจ ให้คัดเลือกเพียงภำรกิจเดียว โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด  
 ใช้บุคลำกรและทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรจัดสรรงบประมำณ มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวนมำกที่สุด และมีควำมเสี่ยง 
 ที่จะเกิดกำรทุจริต โดยข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับภำรกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงำนใช้บริบทของภำรกิจหลัก
 ในกำรตอบค ำถำม ส่วนข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุถึงภำรกิจหลัก ให้ใช้บริบทภำรกิจในภำพรวมของหน่วยงำนในกำรตอบ 
4. ติดเคร่ืองหมำยที่หลักฐำนในแต่ละข้อ พร้อมท ำแถบสีเน้นข้อควำมในหลักฐำนที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
 สำมำรถพิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อค ำถำม และให้คะแนนอย่ำงแม่นตรงมำกที่สุด 
 
 

กำรประเมินฯ Evidence – Based รอบที่ 2 
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ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ  กำรผลิตข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนที่ส ำคัญทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                     

เพื่อใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศ โดยข้อมูลที่ผลิตขึ้นมำนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และ
ให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริกำร ซึ่งหมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน
อื่นของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ องค์กรมหำชน องค์กรระหว่ำงประเทศ นักเรียน นักศึกษำ ฯลฯ ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนผลิต
ข้อมูลสถิติของส ำนักงำนฯ จึงได้แบ่งงำนออกเป็น 3 กระบวนงำน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ดังน้ี 

1. กระบวนงำนกำรผลิตข้อมลูสถติิ 
2. กระบวนงำนกำรให้บริกำรข้อมลู 
3. กระบวนงำนกำรบริหำรจดักำรระบบสถติิ 

. 
(เลือกเพียง 1 ภำรกิจหลัก เพ่ือใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภำรกิจหลักในกำรตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่ภำรกิจเดียวกัน  
จะไม่พิจำรณำคะแนน) 
 
ดัชนีควำมโปร่งใส 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

EB1 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลกั 
 ของหน่วยงำนอย่ำงไร 
หมำยเหตุ: 1. พิจำรณำเฉพำะโครงกำร/กจิกรรม ที่ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 2. จะต้องเป็นโครงกำร/กจิกรรมเดยีวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรร่วมแสดง 
  ควำมคิดเห็น ร่วมจดัท ำแผนงำน/โครงกำร และร่วมด ำเนินกำร 
 
               
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้เปดิโอกำสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิหลักของหน่วยงำน 
ดังต่อไปนี ้
 
1. กระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ ได้เปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ ดังน้ี 
              1.1 โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี จ ำนวน 21 หน่วยงำน 
ได้แก่ 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 3) ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 4) ส ำนักงำนกำรปฏริปูท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 5) กรมปศุสัตว์ 6) กรมส่งเสรมิกำรเกษตร 7) กรมกำรข้ำว            
8) กรมชลประทำน 9) กรมวิชำกำรเกษตร 10) กรมหม่อนไหม 11) กรมประมง 12) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13) กรมป่ำไม้      
14) กรมพัฒนำท่ีดิน 15) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 16) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ             
17) กรมที่ดิน 18) กำรยำงแห่งประเทศไทย 19) ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ                                   
20) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 21) สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) 
 

โดยมีหลักฐำน ดังนี ้
 

EB 1 (1)  1.1  รำยงำนกำรประชุม กำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2559 
วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4-5) 

1.2  เอกสำรประกอบกำรประชุม โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2559 
วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

1.3  แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 
1.4  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.1 แบบนับจด) 
1.5  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.2 แบบแจงนับ) 
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EB 1 (2)   2.1  รำยงำนกำรประชุม กำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2559 
วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (หน้ำ 4-5) 

2.2  เอกสำรประกอบกำรประชุม โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2559 
วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

 
2.3  แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 
2.4  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.1 แบบนับจด) 
2.5  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.2 แบบแจงนับ) 
 

EB 1 (3)  อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนนิงำนในข้ันตอนกำรวำงแผนและเตรียมงำน ซึ่งจะมีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบตัิงำนโครงกำรเฉพำะกำรจัดท ำแบบสอบถำม 
หลังจำกได้ข้อสรุปในกำรจัดท ำแบบสอบถำมแล้ว จะเป็นข้ันตอนกำรด ำเนินงำนภำยในของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติจนเสร็จสิ้นโครงกำร สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกแผนปฏิบตัิงำนโครงกำรฯ 

   

              
1.2 โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีและกำรด่ืมสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

จ ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัยและกำรจดักำรควำมรู้เพื่อควบคุมยำสูบ 2) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสรมิสุขภำพ 3) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 4) ส ำนกังำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ (IHPP)         
5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 6) ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ 
(ศวส.) 7) ศูนย์อนำมัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 8) ส ำนักควบคุมกำรบริโภคยำสบู กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
 

 
โดยมีหลักฐำน ดังนี ้
 

EB 1 (1)   1.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่สรุำ                      
ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.                              
ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ(หน้ำ 4) 

1.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (รำ่ง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่ม                
สุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธท่ี 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.                    
ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

1.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่สุรำของประชำกร พ.ศ.2560 ด้วย                
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 

1.4 แบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบหุรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560 
 

EB 1 (2)   2.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่สรุำ                      
ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.                              
ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ(หน้ำ 4) 

2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (รำ่ง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่ม                
สุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธท่ี 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.                    
ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

2.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่สุรำของประชำกร พ.ศ.2560 ด้วย                
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 

2.4 แบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบหุรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560 
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EB 1 (3)  3.1 บันทึกอนุมัติรำยชือ่ผู้เข้ำร่วมเวทีวิชำกำร กำรส ำรวจข้อมูลสถิตดิ้ำนสุขภำพและสังคม วันพฤหัสบดีที่ 23 
มีนำคม 2560 เวลำ 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ช้ัน 2) โรงแรมเซ็นทรำรำศูนยร์ำชกำร 

3.2 “ร่ำง” หลักกำรบรูณำกำรส ำรวจทำงด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคม 
3.3 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม เวทีวิชำกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิุขภำพและสังคม วนัพฤหัสบดี

ที่ 23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ช้ัน 2) โรงแรมเซ็นทรำรำศูนย์รำชกำร 
3.4 รูปภำพ เวทีวิชำกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิขุภำพและสังคม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม 

2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ช้ัน 2) โรงแรมเซ็นทรำรำศูนยร์ำชกำร 
3.5 บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัริำชกำร 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ไตรมำส 1 
 

 
             1.3 โครงกำรส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.2560 (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
จ ำนวน 5 หน่วยงำน ได้แก่ 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 2) กระทรวงอุตสำหกรรม 3) สถำบันวิจัยนโยบำย
เศรษฐกิจกำรคลัง  4) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 5) สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย 
 

โดยมีหลักฐำน ดังนี ้
 

EB 1 (1)   1.1 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560  
1.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560  

 

EB 1 (2)   2.1 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560  
2.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560  

 

EB 1 (3)   3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560  
3.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560  

  
 
2. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจดัท ำระบบสถิติประเทศ
ไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ดำ้นสงัคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) และกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร (Management Information System : MIS) และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร 
 

โดยมีหลักฐำน คือ  
 

EB1 (1)   1.1 ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน ท่ีระบรุำยชื่อและรำยละเอยีดควำมคิดเห็น
ของบุคคล/หน่วยงำนผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย ครั้งท่ี1/2560 เนื่องในวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2560 

             1.2 ภำพถ่ำยกำรประชมุคณะกรรมกำรจดัระบบสถิตปิระเทศไทย ครั้งท่ี1/2560 
 

EB1 (2)   2.1 ภำพถ่ำยกำรประชมุคณะกรรมกำรจดัระบบสถิตปิระเทศไทย 3 ด้ำน ครั้งท่ี1/2560 
             2.2 มติ ครม. เมื่อวันท่ี18 พฤศจิกำยน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน 
 

EB1 (3)   3.1 ตัวอย่ำง หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอเข้ำพบเพื่อหำรือ กำรจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS) และกำรเช่ือมโยงข้อมลู              
ระหว่ำงส่วนรำชกำร 

3.2 ตัวอย่ำง เอกสำรประกอบกำรหำรือระหว่ำงกระทรวงคมนำคมและส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
3.3 ตัวอย่ำง หนังสือถึงกระทรวงคมนำคม เรื่อง ขอส่งชุดข้อมูลสถติิเพื่อกำรตดัสินใจ ของกระทรวงในรูปแบบ

ของแผนผังควำมคิด 
3.4 ภำพถ่ำยกำรเข้ำพบและหำรือหน่วยงำนน ำร่อง 4 หน่วยงำน ไดแ้ก่ 1) กระทรวงแรงงำน 2) กระทรวง

สำธำรณสุข 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) กระทรวงคมนำคม 
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3. กระบวนกำรกำรให้บริกำรข้อมูล เปิดโอกำสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีแสดงควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่ำนผลส ำรวจควำม  
พึงพอใจในกำรให้บริกำร เพื่อน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร ให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย คอื ผู้มำรับบริกำร            
ตำมช่องทำงต่ำงๆ  
 
1) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 หรือไม ่

 มี หลักฐำน คือ 
1. กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ 

1.1 โครงกำรส ำรวจควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561   
1.1.1  รำยงำนกำรประชุม กำรจดัท ำโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 

1/2559 วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ                  
(หน้ำ 4-5) 

1.1.2  เอกสำรประกอบกำรประชมุ โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 
1/2559 วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

1.1.3  แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต 

1.1.4  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561                       
(สก.1 แบบนับจด) 

1.1.5  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561                                 
(สก.2 แบบแจงนับ) 

 

1.2 โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีและกำรด่ืมสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 
1.2.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบหุรี่และกำรดื่มสุรำ                      

ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.                              
ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ(หน้ำ 4) 

 
1.2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และ            

กำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธท่ี 5 ตุลำคม 2559 เวลำ                    
09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

1.2.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560                      
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

1.2.4 แบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสบูบุหรี่และกำรดื่มสรุำของประชำกร พ.ศ.2560 
  

1.3 โครงกำรส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 
1.3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม                        

พ.ศ. 2560 (แบบแจงนับรำยละเอยีด)  
1.3.2 ใบลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560 
1.3.3 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560 
1.3.4 แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560 
 

2. กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ 
2.1 กำรจัดท ำระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ด้ำนสังคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ

สิ่งแวดล้อม) 
2.1.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัระบบสถติิประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม                              

และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งท่ี 1/2560 
2.1.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำนสังคม                              

และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งท่ี 1/2560 
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 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
2) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรอืไม ่

 มี หลักฐำน คือ 
1. กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ 

1.1 โครงกำรส ำรวจควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 
1.1.1  รำยงำนกำรประชุม กำรจดัท ำโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 

1/2559 วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ                  
(หน้ำ 4-5) 

1.1.2  เอกสำรประกอบกำรประชมุ โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 
1/2559 วันพุธท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

1.1.3  แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต 

1.1.4  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561                       
(สก.1 แบบนับจด) 

1.1.5  แบบสอบถำมโครงกำร โครงกำรส ำรวจกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561                                 
(สก.2 แบบแจงนับ) 

   

1.2 โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีและกำรด่ืมสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 
1.2.1 รำยงำนกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบหุรี่และกำรดื่มสุรำ                      

ของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธที่ 5 ตุลำคม 2559 เวลำ 09.30 – 14.00 น.                              
ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ(หน้ำ 4) 

1.2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม พิจำรณำ (ร่ำง) แบบสอบถำมโครงกำรพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และ            
กำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 (สพบส.60) ครั้งท่ี1 วันพุธท่ี 5 ตุลำคม 2559 เวลำ                    
09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

1.2.3 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ.2560                      
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

1.2.4 แบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสบูบุหรี่และกำรดื่มสรุำของประชำกร พ.ศ.2560 
 

1.3 โครงกำรส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 
1.3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม                           

พ.ศ. 2560 (แบบแจงนับรำยละเอยีด)   
1.3.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560 
 

2. กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ 
2.1 กำรจัดท ำระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ด้ำนสังคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ

สิ่งแวดล้อม) 
2.1.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัระบบสถติิประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม                              

และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2560 
2.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2557  เรื่อง คณะกรรมกำรตำ่งๆ ที่แต่งตั้งโดยมติ

คณะรัฐมนตรี (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ) 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
. 
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3) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ  
1. กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ 

1.1 โครงกำรส ำรวจควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2561 
อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในข้ันตอนกำรวำงแผนและเตรียมงำน ซึ่งจะมีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ำมำ                             
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแกไ้ขพัฒนำกำรปฏิบัติงำนโครงกำรเฉพำะ                            
กำรจัดท ำแบบสอบถำม หลังจำกได้ข้อสรุปในกำรจัดท ำแบบสอบถำมแล้ว จะเป็นข้ันตอนกำรด ำเนินงำน
ภำยในของส ำนักงำนสถิติแห่งชำตจินเสรจ็สิ้นโครงกำร สำมำรถดูรำยละเอยีดได้จำกแผนปฏิบตัิงำน                
โครงกำรฯ 
 

1.2 โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีและกำรด่ืมสุรำของประชำกร พ.ศ. 2560 
1.2.1 บันทึกอนุมัติรำยชื่อผู้เข้ำร่วมเวทีวิชำกำร กำรส ำรวจข้อมลูสถติิด้ำนสุขภำพและสังคม วันพฤหสับดี                  

ที่ 23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ช้ัน 2) โรงแรมเซ็นทรำรำ             
ศูนย์รำชกำร 

1.2.2 “ร่ำง” หลักกำรบรูณำกำรส ำรวจทำงด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคม 
1.2.3 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม เวทีวิชำกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิุขภำพและสังคม                      

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ช้ัน 2)                          
โรงแรมเซ็นทรำรำศูนยร์ำชกำร 

1.2.4 รูปภำพ เวทีวิชำกำรควำมรว่มมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิตสิุขภำพและสังคม วันพฤหสับดีที่                       
23 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ช้ัน 2) โรงแรมเซ็นทรำรำ                       
ศูนย์รำชกำร 

1.2.5 บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ไตรมำส 1 

 
1.3 โครงกำรส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 

1.3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560 
(แบบแจงนับรำยละเอียด)  

1.3.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมโครงกำรส ำรวจส ำมะโนอตุสำหกรรม พ.ศ. 2560 
 

2. กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ 
2.1 กำรจัดท ำระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ/ด้ำนสังคม/ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ

สิ่งแวดล้อม) 
2.1.1 หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงคมนำคม เรื่อง ขอเข้ำพบเพื่อหำรือ 

เรื่อง กำรจัดระบบข้อมลูสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS)       
และกำรเชื่อมโยงข้อมลูระหวำ่งส่วนรำชกำร ตำมหนังสือส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ ดท 0515/ว 2508 
ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2559 

2.1.2  หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอเลื่อนก ำหนดกำรเข้ำพบเพ่ือหำรือ เรื่อง กำร
จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS) และกำร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร ตำมหนังสือส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ที่ ดท 0515/2639 ลงวันท่ี               
7 ธันวำคม 2559 

2.1.3 เอกสำรประกอบกำรหำรือระหว่ำงกระทรวงคมนำคม และ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
2.1.4 หนังสือกระทรวงคมนำคม เรื่อง ขอส่งชุดข้อมูลสถิตเิพื่อกำรตดัสินใจของกระทรวงในรูปแบบของ

แผนผังควำมคดิ 
2.1.5 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอส่งชุดข้อมูลสถติิเพื่อกำรตดัสินใจของกระทรวงใน               

รูปแบบของแผนผังควำมคิด 
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ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

2.1.6 ภำพถ่ำยกำรเข้ำพบและหำรือ เรื่อง กำรจัดระบบข้อมลูสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำร (Management 
Information System : MIS) และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง                 
4 หน่วยงำน ได้แก่ 

- กระทรวงแรงงำน เข้ำหำรือเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 
- กระทรวงสำธำรณสุข เข้ำหำรือเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2559 
- กระเทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ำหำรือเมื่อวันท่ี 15 ธันวำคม 2559 
- กระทรวงคมนำคม เข้ำหำรือเมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 2559 
 

3. กระบวนการการให้บริการข้อมูล  
3.1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
3.2 รำยงำนกำรประมวลผลควำมพึงพอใจ/ค ำชมเชย ไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรยีนของผู้รับบริกำรที่ตดิต่อ

ด้วยตนเองและทำงอีเมล ์
 

 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                . 

EB2 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลกัอย่ำงไร 
1) มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ 
1.1  รำยงำนกำรประชุมทบทวนปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ              

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 6 มีนำคม 2560 
1.2  กำรทบทวนกระบวนกำรและคู่มือกำรปฏิบตัิงำนของกระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญ ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
1.3 บันทึกข้อควำมที่ 08/54 ลงวันท่ี 15 มีนำคม 2560 เรื่อง คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรที่ส ำคญัของ

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
1.4  คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรผลิตข้อมลูสถิต ิ
1.5  คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บรกิำรข้อมูล 
1.6  แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนสถิติ ปี 2559 
1.7 ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรข้อมลู 
 

 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
               . 
2) มีรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมคูม่ือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ   
2.1 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรผลิตข้อมลูสถิติ 
2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรข้อมลูสถิตดิ้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
2.3 รำยงำนแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนสถิติ ให้ผลกำรรำยงำนตำมกระบวนกำรผลติ หน้ำ 13 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
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EB3 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงไร 
1) มีกำรแสดงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรใหผู้้รับบริกำรหรือให้ผู้มี 
 ส่วนไดส้่วนเสียทรำบอยำ่งชัดเจน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ 
1.1 ภำพถ่ำยแผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรข้อมลูสถิติ 
1.2 ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรข้อมลูสถิติ 
1.3 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บรกิำรข้อมูลสถิต ิ
1.4 Print Screen กำรเผยแพร่แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติทำงเว็บไซต์               

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th 
 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
 
 
2) มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏบิัติหน้ำที่ตำมภำรกจิหลัก หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ 
2.1 ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง กำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีในภำรกิจหลัก พ.ศ. 2560. 
2.2 คู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
2.3 ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะทำงเว็บไซตส์ ำนักงำนสถติแิห่งชำติ www.nso.go.th 
2.4 ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องรอ้งเรียน 
2.5 กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
. 
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ดัชนีควำมโปร่งใส 

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในภำพรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

EB4 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร 
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบตักิำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร 
 หลังจำกวันที่ไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 
 
 มี หลักฐำน คือ 

1.1 หนังสือส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด่วนท่ีสุด  ท่ี ดท 0501/2202  ลงวันท่ี 14 ตุลำคม 2559  เรื่อง ขอส่ง                     
แผนปฏิบัติกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

1.2 Print Screen กำรเผยแพร่แผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ               
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว                        
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  รำยงำนแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  แผนปฏิบตัิกำรจดัซื้อจัดจำ้ง                 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1.3 หนังสือกลุม่กำรคลัง ท่ี 01.4/1325  ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2559  เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย                  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

1.4 หนังสือกลุ่มพัสดุ ท่ี 01.7/603 ลงวันท่ี 14 ตุลำคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติแผนกำรด ำเนินกำรจัดซือ้วัสดุ
ส ำนักงำนและวสัดุคอมพิวเตอร์ ปงีบประมำณ 2560  

1.5 Print Screen กำรเผยแพร่แผนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2560 จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว                        
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  รำยงำนแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  แผนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อวสัดุ
ส ำนักงำนและวสัดุคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   

1.6 หนังสือส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด่วนท่ีสุด ที่ ดศ 0501/426 ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง รำยงำน               
ผลกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (ไตรมำสที่ 1)  

1.7 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2560               
(ไตรมำสที่ 1) จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง                             
 รำยงำนแผนกำรจดัซื้อจัดจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  รำยงำนผลกำรปฏิบัตติำมแผนปฏิบตัิกำรจดัซื้อ                     
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560          . 

  
              . 
 วันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ คือ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560     
 วันที่ประกำศเผยแพร่ คือ วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2560       
 
 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
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2) มีกำรเผยแพร่ข้อมลูอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจำ้ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถ
 ตรวจสอบข้อมลูกำรจัดซื้อจดัจ้ำงของหน่วยงำนได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
หมำยเหตุ: 1. ระบบข้อมลูเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจดัจ้ำงต้องสำมำรถสอบทำนกลับ เพื่อตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของระบบและ
  ข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมินได้ 
 2. เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 มี องค์ประกอบ 
 2.1 ช่ือโครงกำร  มี  ไม่ม ี
 2.2 งบประมำณ  มี  ไม่ม ี
 2.3 ผู้ซื้อซอง  มี  ไม่ม ี
 2.4 ผู้ยื่นซอง  มี  ไม่ม ี
 2.5 ผู้ไดร้ับคัดเลือก  มี  ไม่ม ี

 
 ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิมีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบและสม่ ำเสมอ ในเว็บไซต์ส ำนักงำน
สถิติแห่งชำต ิและ ศนูย์ขอ้มูลข่ำวสำรฯ สสช. 

 

หลักฐำน คือ 
2.1 Print Screen กำรเผยแพร่ขอ้มูลกำรจดัซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1 และไตรมำส                

ที่ 2 แยกเป็นรำยเดือน) ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจำก www.nso.go.th  ประกำศ/ขำ่ว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง 
 สรุปผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน และ 

2.2 Print Screen กำรเผยแพร่ขอ้มูลกำรจดัซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 
แยกเป็นรำยเดือน) ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจำก www.nso.go.th   ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ สสช. 

2.3 ตัวอย่ำงโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแล้ว ประจ ำปี พ.ศ. 2560 (เป็นโครงกำรที่ด ำเนินในไตรมำสที่ 1 
และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) 

2.4 สรุปผลกำรจดัซื้อจัดจำ้งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที ่1 และไตรมำสที่ 2 แยกเป็นรำยเดือน) ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.เดือนตลุำคม 2559 – มีนำคม 2560 

 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
3) มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผูเ้สนองำน เพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่
 มี หลักฐำน คือ 

3.1 ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติ    
หน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. 2558 

3.2 ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติ    
หน้ำท่ีรำชกำร แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

3.3 แบบ ผ.ท. 1-6 แนบท้ำยระเบยีบส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมผีลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำรฯ โดยแบบ ผ.ท. 1-3 ใช้ส ำหรับตรวจสอบเจ้ำหน้ำท่ีที่ต้องด ำเนินกำร            
ในเรื่องกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

3.4 ตัวอย่ำงกำรรำยงำนแบบ ผท. 1–3 ในกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 
3.5 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมระเบียบส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ วำ่ด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์                 

ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. 2558 และทีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559                      
รอบ 6 เดือนแรก (1ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560) 

3.6 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมระเบยีบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกัน
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำร พ.ศ. 2558 และทีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนแรก (1ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560) 

. ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
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EB5 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
 แต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร 
หมำยเหตุ: 1. พิจำรณำจำกโครงกำรของหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ  
  พ.ศ. 2560 โดยเรียงตำมล ำดับงบประมำณสูงสุด จ ำนวน 5 โครงกำร 
 2. กรณีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถึง 5 โครงกำร ให้แสดงโครงกำรทั้งหมดเท่ำท่ีมี 

 
ในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน 

๑๒๓ โครงกำร โดยมีโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด จ ำนวน 5 โครงกำร ดังนี้ 
1.  จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ำย                    

ภำยในฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (วิธีพิเศษ) งบประมำณ 20,000,000 บำท 
2.  เช่ำใช้สัญญำณอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (วิธีพิเศษ) งบประมำณ 1,999,200 บำท 
3.  จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (ทดแทนของเดิม) คร้ังท่ี 2 (สอบรำคำ) งบประมำณ 1,970,036 บำท 
4.  จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (วิธีกรณีพิเศษ) งบประมำณ               

1,596,000 บำท 
5.  จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (สอบรำคำ) งบประมำณ 

1,330,000 บำท 
 
 
1) โครงกำรที่ 1 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ำย
ภำยในฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (วิธีพิเศษ) 
 1.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่
  มี หลักฐำน คือ             . 
  ไม่ม ี  เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ 
 1.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ             . 
              ไม่ม ี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ. 
 1.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

Print Screen กำรเผยแพรร่ำคำกลำง  โครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์           
แม่ข่ำย อุปกรณต์่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกเว็บไซต์
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง 

.   ไม่ม ี
 1.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
อุปกรณ์เครือข่ำยภำยในฯประจ ำปีงบประมำณ   2560. ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำรจดัซื้อจัดจ้ำงในรอบ
เดือนตุลำคม 2559 

.    ไม่ม ี
 1.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่
  มี หลักฐำน คือ             . 
              ไม่ม ี  เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ. 
 
หมำยเหต:ุ                . 
              . 
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2) โครงกำรที่ 2 เช่ำใช้สัญญำณอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (วิธีพิเศษ) 
 2.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่
  มี  หลักฐำน คือ             . 
  ไม่ม ี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ 
 2.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี  หลักฐำน คือ             . 
              ไม่ม ี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ. 
 2.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี  หลักฐำน คือ 

Print Screen กำรเผยแพรร่ำคำกลำงสัญญำเช่ำใช้บริกำรอินเตอรเ์นต็ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศ
รำคำกลำง 

  ไม่ม ี
 2.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
  มี  หลักฐำน คือ 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำเช่ำใช้บริกำรอนิเตอร์เนต็ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560. ที่เผยแพร่ในรำยงำน              
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2559. 

  ไม่ม ี
 2.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่
  มี  หลักฐำน คือ             . 
              ไม่ม ี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีพิเศษ. 
 
หมำยเหต:ุ                . 
              . 
 
3) โครงกำรที่ 3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (ทดแทนของเดิม) คร้ังท่ี 2 (สอบรำคำ) 
 3.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่
  มี หลักฐำน คือ  

Print Screen กำรเผยแพร่ประกำศสอบรำคำซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ โครงกำรจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน (ครั้งที่ 2) จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศสอบรำคำ, ประกำศประกวด
รำคำ, e-Auction, e-bidding 

  ไม่ม ี
 3.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง สอบรำคำซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน (ครั้งท่ี 2). 

  ไม่ม ี
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 3.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

Print Screen กำรเผยแพรร่ำคำกลำง  โครงกำรจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน (ครั้งท่ี 2) จำกเว็บไซตส์ ำนักงำนสถติิแห่งชำติ www.nso.go.th  
ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง 

.   ไม่ม ี
 3.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
   มี หลักฐำน คือ    

รำยชื่อผู้เสนอรำคำจัดซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ โครงกำรจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง 
(Tablet) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (ทดแทนของเดิม) ครัง้ที่ 2 ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำร             
จัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2560.. 

  ไม่ม ี
 3.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่
  มี หลักฐำน คือ 

Print Screen ประกำศผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน (ครั้งท่ี 2) จำกเว็บไซตส์ ำนักงำนสถติิแห่งชำติ www.nso.go.th  
ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

.             ไม่ม ี
 
หมำยเหต:ุ                . 
                 
. 
 
4) โครงกำรที่ 4 จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (วิธีกรณีพิเศษ) 
 4.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่

  มี หลักฐำน คือ             . 
  ไม่ม ี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีกรณีพิเศษ 
 4.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ             . 
              ไม่ม ี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีกรณีพิเศษ. 
 4.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

Print Screen กำรเผยแพรร่ำคำกลำงจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภยัส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ประจ ำ       
ปีงบประมำณ 2560 จำกเว็บไซตส์ ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว               
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง 

  ไม่ม ี
 4.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำ นักงำนสถิตแิห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ                      
พ.ศ. 2560. ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2559.. 

  ไม่ม ี
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4.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 

  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่
  มี หลักฐำน คือ             . 
              ไม่ม ี เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำโดยวิธีกรณีพิเศษ. 
 
หมำยเหต:ุ                . 
              . 
.. 
5) โครงกำรที่ 5 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (สอบรำคำ) 
 5.1 มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละ 
  หน่วยงำนก ำหนด หรือไม ่
  มี หลักฐำน คือ 

Print Screen กำรเผยแพร่ประกำศสอบรำคำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนท่ี ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 จำกเว็บไซตส์ ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิwww.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว                   
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศสอบรำคำ, ประกำศประกวดรำคำ, e-Auction, e-bidding 

  ไม่ม ี
 5.2 มีกำรประกำศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง สอบรำคำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนท่ี ประจ ำปี
งบประมำณ   2560 

.     ไม่ม ี
 5.3 มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแตล่ะโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

Print Screen กำรเผยแพรร่ำคำกลำงจ้ำงบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนท่ีส ำนักงำน                     
สถิติแห่งชำติประจ ำปีงบประมำณ 2560 จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสถติแิห่งชำติ www.nso.go.th  
ประกำศ/ข่ำว  จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศรำคำกลำง 

.   ไม่ม ี
 5.4 มีกำรประกำศเผยแพรร่ำยชื่อผูม้ีคณุสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่ 
  มี หลักฐำน คือ 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนท่ี ประจ ำปีงบประมำณ   2560.                          
ที่เผยแพร่ในรำยงำนกำรจดัซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม 2559 

  ไม่ม ี
 5.5 มีกำรประกำศเผยแพรผ่ลกำรจดัซือ้จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และเหตผุลที่ใช้ 
  ในกำรตัดสินผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง หรือไม ่
  มี หลักฐำน คือ  

Print Screen ประกำศผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนท่ี    
ปีงบประมำณ 2560 จำกเว็บไซตส์ ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิwww.nso.go.th  ประกำศ/ข่ำว                
จัดซื้อ-จัดจ้ำง  ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  ไม่ม ี
 
หมำยเหต:ุ                . 
                . 
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EB6 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงไร 
1) มีกำรวิเครำะหผ์ลกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่

 มี หลักฐำน คือ 
1.1 หนังสือกลุ่มพัสดุ ด่วนทีสุ่ด ที ่01.7/133 (11/1) ลงวันท่ี 23 มีนำคม 2560 เรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์                  

ผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
1.2 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559                 

จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th  
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                . 
2) มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซือ้จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม ่

 มี หลักฐำน คือ 
2.1 หนังสือกลุ่มพัสดุ ด่วนทีสุ่ด ที ่01.7/133 (11/1) ลงวันท่ี 23 มีนำคม 2560 เรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์                   

ผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน้ำ 17 -18  
2.2 รำยงำนกำรอบรม หลักสตูร “ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. ...” 
2.3 รำยงำนกำรอบรม “โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถำวร 

และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS” 
 
เป็นการปรับปรุงการจดัซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 5 คือ บุคลากรควรมีการอบรมในหลักสตูร
ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และควรพัฒนา รวมทั้งศึกษาระเบียบฯ ท่ีเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเตมิ อย่าง
ต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในการด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 

 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                . 

EB7 หน่วยงำนของท่ำนมชี่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงไร 
1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ท่ีท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม ่

 มี หลักฐำน คือ 
1.1 ภำพถ่ำยโครงสร้ำงของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และ กฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
1.2 ภำพถ่ำยแสดงข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
1.3 ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรข้อมลูสถติิ 
1.4 ภำพถ่ำยหน่วยประชำสมัพันธ์และหน่วยบริกำรข้อมลู 

 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
2) มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง) 

 มี หลักฐำน คือ  
2.1 เอกสำรพระรำชบัญญตัิสถติิ พ.ศ. 2550 
2.2 เว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th 
2.3 แผ่นพับแนะน ำ สสช. 
2.4 เอกสำรรำยงำนประจ ำป ี

 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 



17 
 

 

3) มีกำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกจิที่เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม ่

 มี หลักฐำน คือ  
3.1 เว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ www.nso.go.th 
3.2 หนังสือพิมพ ์
3.3 วำรสำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ “สำรสถิติ” 
3.4 จุลสำรส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิ“Hello NSO” 
3.5 แผ่นพับ 
3.6 วิทยุ (โดยกรมประชำสัมพันธ์ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี) 
3.7 สำรสนเทศออนไลน ์www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
4) มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมรีะบบ
 ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ  
4.1 มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 02-417497 และ 02-1417500-03 
4.2 Print Screen หมำยเลขโทรศัพท์ที่ปำกฎบนเว็บไซต์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  www.nso.go.th 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร 
1) มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรยีน หรือไม่ 
 มี หลักฐำน คือ 

1.1 ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องรอ้งเรียน พ.ศ. 2555 (หน้ำ 2 ข้อ 6 – ข้อ 14) 
1.2 ผังขั้นตอนกระบวนกำรด ำเนนิกำรต่อเรื่องร้องเรียนแนบท้ำยระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วย                    

กำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
1.3 Print Screen กำรเผยแพร่ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรยีน                        

พ.ศ. 2555 ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
1.4 Print Screen ช่องทำงกำรร้องเรียน ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                . 
2) มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรอืไม่ 
 มี หลักฐำน คือ 

2.1 ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 63/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน        
ตำมระเบียบส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องรอ้งเรียน พ.ศ. 2555 

2.2 Print Screen กำรเผยแพร่ค ำสั่งส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ที่ 63/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ                 
รับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน ตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรยีน                
พ.ศ. 2555 ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

3) มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่ 
 มี หลักฐำน คือ 

3.1 ผังขั้นตอนกระบวนกำรด ำเนนิกำรต่อเรื่องร้องเรียนแนบท้ำยระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วย                    
กำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 (มีกำรก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรและระยะเวลำในกำรตอบสนอง
ต่อเรื่องร้องเรียน, กำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนทรำบ) 

3.2 ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรยีนให้ผูร้้องเรียนทรำบ. 
3.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เรือ่ง ร้องเรียนทุก 3 เดือน (รำยไตรมำส)  

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
. 
4) มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรือ่งร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชน
 รับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม ่
หมำยเหตุ: รำยงำนสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจดัจ้ำง (2) ข้อร้องเรียนเกีย่วกับ 
 กำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 มี หลักฐำน คือ 

4.1 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรยีน พ.ศ. 2555 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไตรมำสที่ 1 เดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนธันวำคม 2559 

4.2 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรยีน พ.ศ. 2555 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไตรมำสที่ 2 เดือนมกรำคม 2560 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

4.3 Print Screen กำรเผยแพร่สรปุผลกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ทำง www.nso.go.th  ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะ  สรุปผลกำรด ำเนินกำรข้อ
ร้องเรียน. 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
 

EB9 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร 
1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ 
1.1 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนท่ีอำจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
1.2 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์     

ทับซ้อน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

. 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                . 
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2) มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ 
2.1 คู่มือระเบียบส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำร              

ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559. 
2.1.1 หนังสือขออนุมัติจัดท ำคู่มือฯ 
2.1.2 คู่มือระเบียบส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรใน            

กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำร แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
2.1.3 ตัวอย่ำงกำรลงช่ือกำรรับทรำบคู่มือฯ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ                 

และส ำนักงำนสถิติจังหวดั 
2.2 คู่มือระเบียบส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำร                

ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. 2558 
2.3 คู่มือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
2.4 คู่มือข้อบังคับส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2553 
2.5 คู่มือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.6 Print Screen กำรเผยแพร่คูม่ือฯ ทำงเว็บไซต์กลุ่มงำนคุม้ครองจริยธรรม ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ 

www.nso.go.th   กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม หรือ ethics.nso.go.th 
2.7 Print Screen กำรเผยแพร่คูม่ือฯ ทำง webintranet.nso.go.th กลุ่มเจ้ำหน้ำที่จริยธรรม 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรูภ้ำยในหน่วยงำน เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม ่

 มี หลักฐำน คือ 
3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสตูร “กำรป้องกันกำรมผีลประโยชน์ทับซ้อน        

ของบุคลำกรในกำรปฏบิัติหน้ำทีร่ำชกำร” 
3.2 ภำพถ่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสตูร “กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีรำชกำร”. 
 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                . 
 
4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ 
4.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมคณะท ำงำนประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

สถิติแห่งชำติ เพื่อทบทวนระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. 2558 

4.2 ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพื่อทบทวนระเบียบส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. 2558 

4.3 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพื่อทบทวนระเบียบส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. 2558 
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4.4 หนังสือขอให้ด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ วำ่ด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลำกรในกำรปฏบิัติหน้ำทีร่ำชกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
4.5 หนังสือขอควำมเห็นชอบร่ำงระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมผีลประโยชนท์ับซ้อน         

ของบุคลำกรในกำรปฏบิัติหน้ำทีร่ำชกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
4.6 หนังสือเสนอลงนำมระเบยีบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ 

บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
4.7 หนังสือแจ้งเวียนระเบียบส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร              

ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำร แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                   
  
EB10 หน่วยงำนของท่ำนมกีำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร 
1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2559 เพื่อน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
 มี หลักฐำน คือ 

1.1 รำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสรมิสร้ำงวินัย คณุธรรม 
จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

1.2 Print Screen กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำร
เสรมิสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ทำง www.nso.go.th  กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม  ผลกำรด ำเนินงำน. 

1.3 แผนปฏบิัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสรมิสร้ำงวินัย คุณธรรม จรยิธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำม                          
กำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1.4 Print Screen กำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสรมิสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม                          
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทำง www.nso.go.th                                
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม  แผนกลยุทธ/์แผนปฏิบัต ิ

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
2) มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
หมำยเหตุ: เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 มี หลักฐำน คือ 

2.1 โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
2.1.1  หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผูป้ระพฤติปฏิบตัิตนชอบด้วยควำมซือ่สัตย์

สุจรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.1.2  ประกำศส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ เรื่อง ผู้ที่ได้รบักำรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตตินชอบด้วยควำม

ซื่อสัตยส์ุจรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.2.1  หนังสือขออนุมัติกำรจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำร” 

2.2.2  ภำพถ่ำยกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร หลักสูตร “กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร                       
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำร” 
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2.3 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2.3.1  หนังสือขออนุมัติจัดงำนท ำดีเพื่อพ่อ ภำยใต้แนวคิด “สจุริตตำมรอยพ่อขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน” 
2.3.2  ค ำประกำศเจตนำรมณ์ “สจุริตตำมรอยพ่อ ขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน” 
2.3.3  ภำพถ่ำยกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต โครงกำรท ำดีเพื่อพ่อ ภำยใต้แนวคิด                

“สุจริตตำมรอยพ่อขอท ำดีเพื่อแผน่ดิน” 
2.4 โครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร เร่ือง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน             

ของหน่วยงำนภำครัฐ 
2.4.1  หนังสือขออนุมัติกำรจดัโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส               

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.4.2  หนังสือขอเชิญวิทยำกร 
2.4.3  ภำพถ่ำยกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร เรื่อง กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.5 โครงกำรจัดท ำสื่อรณรงค์ในเร่ืองวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต เพ่ือเผยแพร่ 

2.5.1  ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งเวียนกำรให้ควำมรูเ้พื่อป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย กลุ่มนิติกำร 
2.5.2  ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งเวียนจุลสำร “บอกข่ำวเล่ำเรื่อง” กลุ่มเจำ้หน้ำท่ีจริยธรรม 

2.6 โครงกำรจัดท ำบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพ่ือเผยแพร่เอกสำรเกี่ยวกับเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
2.6.1  ภำพถ่ำยกำรจัดท ำบอรด์ “NSO โปร่งใส” 

 
 ไม่ม ี
หมำยเหตุ:                . 
                 
. 
EB11 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมกีำรรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงไร 
1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส หรือไม่ 
หมำยเหต:ุ กลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนต้องไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน เช่น กลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือ
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นต้น 

 มี หลักฐำน คือ 
1.1 ชมรมรักษธ์รรม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

1.1.1  ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรมรักษ์ธรรม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ                                                                                                                                       
1.1.2  ข้อบังคับ ชมรมรักษ์ธรรม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

1.2 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1 
1.2.1  ทะเบียนรำยชื่อเครือข่ำยขำ้รำชกำรไทยไร้ทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1 

1.3 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 2 
1.3.1  ทะเบียนรำยชือ่เครือข่ำยขำ้รำชกำรไทยไร้ทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 2  

1.4 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ 
1.4.1  หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
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ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส กลุม่ดังกล่ำวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ
 ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งข้ึน หรือไม่ 

 มี หลักฐำน คือ 
2.1 ชมรมรักษธ์รรม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

2.1.1  ภำพถ่ำยสมำชิกของชมรมรักษ์ธรรม ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิเข้ำร่วมกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ภำยใต้แนวคิด “สุจริตตำมรอยพ่อ ขอท ำดีเพื่อแผน่ดิน” ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

2.2 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1 
2.2.1  ภำพถ่ำยสมำชิกเครือข่ำยขำ้รำชกำรไทยไร้ทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 1 เข้ำร่วมกำรประกำศ

เจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ ภำยใต้แนวคดิ “สุจรติตำมรอยพ่อ ขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน” ของ                     
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

2.3 เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รุ่นที่ 2 
2.3.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต” 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิรุ่นที่ 2 
2.3.2  ภำพถ่ำยกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร “ข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจรติ” ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
2.3.3  ภำพถ่ำยกำรศึกษำดูงำนของเครือข่ำยข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจรติ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ พิพิธภัณฑ์

ต้ำนโกง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
2.4 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ 

2.4.1  หนังสือขอเชิญประชุมเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
(เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยครุภัณฑ์ และตรวจนับครุภณัฑ์) 

2.4.2  หนังสือขอเชิญประชุมเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรรับ-จ่ำย และตรวจนับพัสดุคงเหลือ) 

2.4.3  ผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพสัดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีมติ                
ให้เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวตรวจสอบพัสดุและครุภณัฑ์ ในศูนย/์ส ำนักท่ีตนเองไม่ได้สังกัด เพื่อตรวจสอบ              
ควำมถูกต้องของรำยงำนที่จัดส่งให้กลุ่มพัสด ุ
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