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แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ ์
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment 

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบส ำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนภำยใน
องค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจจะสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรท ำงำนที่ดี ตลอดจนช่วยสร้ำงควำมเช่ือมั่นของประชำชนผู้รับบริกำรที่ มีต่อ
องค์กร 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
----------------------------------------------------------------------  

ชื่อหน่วยงำน                     

 วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบ Evidence-based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส ำหรับหน่วยงำนของท่ำน 

และหำกมีเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสำรและส่งมอบเอกสำร/
หลักฐำนที่อ้ำงอิงนั้น 

2. "ภำรกิจหลัก" หมำยถึง ภำรกิจหลักตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ได้เลือกส ำหรับตอบเฉพำะข้อค ำถำมที่มีค ำว่ำ 
 "ภำรกิจหลัก" โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่มีจ ำนวนบุคลำกร หรือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ หรือมีระยะเวลำ               
ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอ่ืน ส่วนข้อค ำถำมที่ไม่ได้ระบุค ำว่ำ "ภำรกิจหลัก" หมำยถึง            
กำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน 

3. รำยชื่อหลักฐำนที่ระบุในแบบส ำรวจฯ นี้ จะเป็นรำยชื่อหลักฐำนที่ใช้เป็นแนวทำงกำรตอบข้อค ำถำม ทั้งนี้ 
หน่วยงำนอำจใช้หลักฐำนอ่ืนๆ ส ำหรับกำรตอบข้อค ำถำมนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  อื่นๆ 
โดยระบุชื่อเอกสำร 

4. “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนของอ่ืนของรัฐ ใช้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

5. “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด   

 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร  
 1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ภำยในวันที่ 

31 ตุลำคม 2557) หรือไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
  หลักฐำน หรือ Print screen จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่ได้แสดงว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำร 
      จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ภำยใน 31 ตุลำคม 2557).……….…..…......................................... 
      ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………………………………….. 
      ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………………………………….. 

 

 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

1. แบบรำยงำนแผนกำรปฏบิัตกิำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ส่งให ้
   ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ตำมหนังสือส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิด่วนที่สุด ที ่ทก 0501/1987 ลงวันที่ 13 ตลุำคม 2557 



 

[๒] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
      ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………………………………….. 
      ………………………………………………………………………………………….............................…….....…………………………………….. 
      อ่ืนๆ 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 
      (โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันที่หน่วยงำนได้จัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)………………. 
      ..………………......…………………………............…..............................................………....................................... .......... 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….……….................................. 

EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ อย่ำงไร (กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกกว่ำ 5 
โครงกำรให้แสดงหลักฐำน 5 โครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด) 

          ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 – สิงหำคม 2558 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติมีกำรเปิดเผยข้อมูลผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนทั้งสิ้น 310 โครงกำร โดยมีโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร ดังนี้ 

1. จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุง่รำบเจำ้พระยำ 
2. จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยภำยใน พร้อมอุปกรณ์ 
   ด้ำนควำมมั่นคง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ภำยในระยะเวลำ 11 เดือน (1 พฤศจิกำยน 2557 - 30 กันยำยน 

    2558) 
3. จ้ำงโครงกำรจ้ำงเหมำจัดท ำแผนที่ต ำแหน่งบำ้น/อำคำร/สิง่ปลูกสร้ำงทั่วประเทศ 
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม 
5. จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม (ระยะที่ 3) 

 1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่
กฎหมำย ของแต่ละหน่วยงำนก ำหนด หรือไม่   

  

 มีหลักฐำน คือ 
  Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 

2. Print Screen จำก www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  แบบรำยงำนแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึง่ได้ลงประกำศ 
   เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2557 

1. Print Screen จำก www.nso.go.th  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ สสช.  สรุปผลกำรจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เป็นรำยเดือน  
   ตั้งแต่ ตุลำคม 2557 – กันยำยน 2558 พร้อมตัวอย่ำงโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันที่หน่วยงำน 
   ไดจ้ัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน 
2. ตัวอย่ำง รำยงำนกำรจัดซื้อจดัจ้ำง (รำยเดือน)  

กำรเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  
กำรประกวดรำคำ-สอบรำคำ/e-Auction ดังนี ้

1. จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุง่รำบเจำ้พระยำ 

3. จ้ำงโครงกำรจ้ำงเหมำจัดท ำแผนที่ต ำแหน่งบำ้น/อำคำร/สิง่ปลูกสร้ำงทั่วประเทศ 

2. จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยภำยใน พร้อม 
    อุปกรณ์ด้ำนควำมมัน่คง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2558 ภำยในระยะเวลำ 11 เดือน (1 พฤศจิกำยน 2557 - 30   
    กันยำยน 2558) 
 
   (1 พฤศจิกำยน 2557- 30 กันยำยน 2558) 



 

[๓] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………………………………… 

 2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 
หรือไม ่ 

  

           เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรที่มงีบประมำณสูงสุด 5 โครงกำรตำม EB2 (1) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำตไิด้ใช้วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแบบวิธีพิเศษ ดังนัน้จึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก 
มีหลักฐำน คือ 
      Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………................................................................... 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………………………………… 

 3) มีกำรประกำศวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่    
 มีหลักฐำน คือ 

  Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………………………………… 

 4) มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกแต่ละโครงกำร หรือไม่    
 มีหลักฐำน คือ 

  Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………..…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………………………………… 

 5) มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้     
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่  

  

 มีหลักฐำน คือ 
  Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
      …………………………………………………………………………………………..............................…….....…………. .…........................ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………………………………… 

EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1) มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่   
มีหลักฐำน คือ 
 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557…………….………………………………….............................. 

         Print screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน.…………………………………................................................................... 
         รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง……………............................. 
         อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………………............................................................................... .......... 
 
 
 
 

กำรเผยแพรว่ิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก 
www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  ตำรำงแสดงรำคำกลำง 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม 
5. จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำหรับห้องประชุม โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม (ระยะที่ 3) 

กำรเผยแพรว่ิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก 
www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  ผลกำรประกวดรำคำ-สอบรำคำ/e-Auction (หลักฐำนตำม EB2 (1)) 
 

กำรเผยแพรว่ิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด 5 โครงกำร จำก 
www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  ผลกำรประกวดรำคำ-สอบรำคำ/e-Auction (หลักฐำนตำม EB2 (1)) 
 



 

[๔] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
2) มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 

หรือไม ่
  

มีหลักฐำน คือ 
         รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557……….……………….…….…….…….…….……… 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ......รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (หลักฐำนตำม EB 3 (1)) 
3) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
  3.1) ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2557 
  

      มีหลักฐำน คือ 
       รำยงำนกำรวิเครำะห์ - ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
           อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………….......................................................... 
      3.2) ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557   
      มีหลักฐำน คือ 
       รำยงำนกำรวิเครำะห์ – ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
           อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………….......................................................... 

4) มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีที่ผ่ำนๆมำ หรือไม่ 

  

    มีหลกัฐำน คือ 
         รำยงำนแสดงสิ่งที่ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558.............................................. 
         ข้อมูลแสดงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558................................................ 
         อ่ืนๆ โปรดระบุ.........…………………………………….…………………………………...................................................................... 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   

          เนื่องจำกใน EB4 – EB7 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับภำรกิจหลัก ซึ่งภำรกิจหลักของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ คือ กำรผลิตข้อมูลสถิติ
พื้นฐำนที่ส ำคัญทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศ โดยข้อมูลที่ผลิตขึ้นมำนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริกำร ซึ่งหมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ องค์กรมหำชน องค์กรระหว่ำงประเทศ นักเรียน นักศึกษำ ฯลฯ 
ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนผลิตข้อมูลสถิติของส ำนักงำนฯ จึงได้แบ่งงำนออกเป็น 3 กระบวนงำน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพ ได้
มำตรฐำน ดังนี้ 

1. กระบวนงำนกำรผลิตข้อมูลสถิติ 
2. กระบวนงำนกำรให้บริกำรข้อมูล 
3. กระบวนงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 

          ดังนั้น ในกำรตอบค ำถำม ส ำนักงำนฯ จะใช้ทั้ง 3 กระบวนงำนในกำรตอบค ำถำมใน EB4 – EB7 

EB4 กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

          เนื่องจำกภำรกิจหลักของส ำนักงำนฯ มี 3 กระบวนงำน ดังนั้น จึงได้ก ำหนดคู่มือกำรปฏิบัติงำนไว้ทั้ง 3 กระบวนงำน พร้อม
ทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1) หน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำม ภำรกิจหลัก
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
         บันทึก/หนังสือสั่งกำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน.……………………......................………………………….……….…….….…….……… 



 

[๕] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
     คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน...…......................………………………….……….…….….…….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………............................................................ 

2) หน่วยงำนของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน….….…….…………. 
     ………………………..……………………………………………………………………………………………….............................…………….…. 
     ………………………..……………………………………………………………………………………………….............................…………….…. 
     ………………………..……………………………………………………………………………………………….............................…………….…. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................………………………………………………………............................................................ 

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

          ในกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ และกระบวนกำรให้บรกิำรข้อมูล จะต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับประชำชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกไป
จัดเก็บข้อมูลสถิติของพนักงำนสนำม หรือเป็นกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริกำร ดังนั้น ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดระเบียบ และ
ประกำศของส ำนักงำนฯ ขึ้น เพือ่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ดงันี้ 

1) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่มีควำมเป็นธรรม/    
ไม่เลือกปฏิบัติ  เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) 

  

มีหลักฐำน คือ 
      เอกสำรคู่มือ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      บัตรคิวกำรให้บริกำร….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      ทะเบียนควบคุมกำรให้บริกำรรับเรื่อง….………………………………………………………………………………………………………….. 
      เกณฑ์ลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่….…………………………………………………………………………………………………………. 
         อ่ืนๆ โปรดระบุ….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และ
ระยะเวลำที่ ใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้บริกำร หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน                  
หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
  แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  แนวทำงกำรปฏิบัติงำน...................…………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
  คู่มือกำรให้บริกำร...............................….………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

1. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ 
2. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูล 
3. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิต ิ

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูล (หลักฐำนตำม EB4 (1)) 
ภำพถ่ำยบัตรคิว 

ทะเบียนผู้รับบริกำรทีต่ิดต่อด้วยตนเองฝั่งทิศใต้ 
Flowchart ขั้นตอนกำรให้บริกำรข้อมูลระดับย่อย 

ภำพถ่ำยแผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

1. ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง กำรให้บริกำรข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556 
2. ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556 
3. ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนนิกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2555 (หลักฐำนตำม EB8 (2)) 
 - คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูล (หลักฐำนตำม EB4 (1)) 

1. รำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน (คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ) 
2. รำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูล 
3. รำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
 



 

[๖] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
  Print screen แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน................................... 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่          
ในภำรกิจหลัก หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
  ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่.……………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
  ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่……………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 

กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน) 
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

          ส ำนักงำนฯ ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติและกระบวนงำนกำรผลิต
ข้อมูลสถิติ ตั้งแต่กำรแสดงควำมคิดเห็น จัดท ำแผนงำนโครงกำร ร่วมด ำเนินกำร ตรวจสอบติดตำมประเมินผลและกำรปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำโครงกำร ดังนี้ 

1. กระบวนงำนกำรผลิตข้อมูลสถิติ  ได้แก่ โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 
2557  โครงกำรส ำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557  โครงกำรส ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร พ.ศ. 2558  โครงกำร
ส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2558  โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558 – 2559  โครงกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 และกำรประสำนงำนกับเจ้ำของกิจกำรอำคำรสูง/เครือข่ำย 

2. กระบวนงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ ได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร คณะกรรมกำร
จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้ำน 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ 
กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
  รำยงำนกำรประชุม…………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
 
 รำยงำนกำรประชุมที่ระบุรำยชื่อและรำยละเอียดควำมคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย………………………. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
 
 
 
 

1. ภำพถ่ำยกล่องรับเร่ืองร้องเรียนที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
2. ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556 (หลักฐำนตำม EB5 (2)) 

- Print Screen แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรจำกเว็บไซต์ 

- ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์  www.nso.go.th 

- ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ.2555 (หลักฐำนตำม EB8 (2)) 

1.สรุปผลกำรสัมมนำ “กำรออกแบบส ำรวจ” (Survey Design Workshop) โครงกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตร ี
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

2.รำยงำนผลกำรประสำนงำนอำคำรสูง (คอนโดมิเนียม, อพำรท์เม้นท์, หมู่บ้ำน ฯลฯ) ซึง่เจ้ำของกิจกำร/ผู้ดูแลอำคำร ได ้
แสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกำรส ำรวจงำนโครงกำรฯ ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 

 
 
 
 
 

1.บันทึกช่วยจ ำ/รำยงำนกำรประชุมพิจำรณำแบบสอบถำม โครงกำรต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 1) 
2.บันทึกช่วยจ ำ โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นฯ ของส ำนักสถิติสำธำรณมติ (เอกสำรแนบ 2) 
3.รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำดำ้นวชิำกำรและคณะกรรมกำรจัดระบบสถิตปิระเทศไทย 3 ด้ำน (เอกสำร 
   แนบ 3) 
4.รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเตรียมสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรพฒันำประเทศ ครั้งที่ 2/2558 
   วันที่ 15 พฤษภำคม 2558 



 

[๗] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................….………………………………………………………………………………………………………….. 
       2. แบบสอบถำมโครงกำรส ำรวจต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 4) 
       3. ภำพถ่ำยกำรสัมมนำ “กำรออกแบบส ำรวจ” (Survey Design Workshop) โครงกำรส ำรวจ 
           สถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 
       4. ตำรำงสรุปผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติของผู้รับบริกำร 

   2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำ        
กำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
     โครงกำร…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  รำยงำนกำรประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     รำยงำนสรุปกำรร่วมจัดท ำแผน/โครงกำร………………………………………………………………………………………………………….. 
     ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมจัดท ำแผน/โครงกำร………………………………………………………………………………………………….. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ  แผนปฏิบัติงำนโครงกำรส ำรวจต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 5) 
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติ
รำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
  โครงกำร…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     รำยงำนกำรประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  รำยงำนสรุปกำรร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร…………………………………………………………………………………………………….. 
      
. 
 
  ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร…………………………………………………………………………………………….. 

1. ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ ขยำยผลต่อยอดกำรจัดเก็บ 
ข้อมูลในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. ภำพถ่ำยกำรประชุมสัมมนำ 4 ภำค/ภำพถ่ำยกำรทดสอบแบบสอบถำม/ภำพถำ่ยกำรเตรียมทดสอบโปรแกรม 
บนเครือ่ง Tablet 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  บันทึกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมโครงกำรส ำรวจต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 6) 
   4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือประเมินผลกำรปรับปรุง    
   แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่ 

    

 มีหลักฐำน คือ 
  รำยงำนประเมินผล.………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
          2. สรุปข้อควรระมัดระวังในกำรเก็บข้อมูล โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีและกำรดื่มสุรำ 
              ของประชำกร พ.ศ. 2557 
  รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

- บันทึกชว่ยจ ำรำยงำนกำรประชุมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรส ำรวจตำ่ง ๆ ส ำนักสถิติสำธำรณมติ 
ด ำเนินกำร (หลักฐำนตำม EB6 (1)) 

1. รำยงำนกำรประเมินผลแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับที่ 1 

- รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

2. สรุปผลกำรทดลองกำรปฏิบตัิงำนสนำม โครงกำรส ำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 

- แผนกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ ขยำยผลต่อยอดกำรจัดเก็บข้อมูล 
  ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติขยำยผลต่อยอดกำรจัดเก็บ  
   ข้อมูลในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

1. เว็บบอร์ด ของเว็บไซต์ 
www.nic.go.th 



 

[๘] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
  ภำพถ่ำยกิจกรรมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร – ภำพถ่ำยโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีและกำรดื่มสรุำ 
      ของประชำกร พ.ศ. 2557 จำกกำรไปสังเกตกำรณ์กำรใช้ Program Teblet  ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
      ภำคเหนือ และภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 9 - 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2557   
  อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................….…………………………………………………………………………………………………………… 
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำโครงกำรในภำรกิจหลักอย่ำง
ต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน…………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
  รำยงำนกำรประชุม 
 1. บันทึกช่วยจ ำ กำรประชุมหำรือกำรพัฒนำกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีและกำรดื่มสุรำของประชำกร 
      พ.ศ. 2560  คร้ังที่  2 วันอังคำรที่  18  สิงหำคม  2558   
 2. บันทึกช่วยจ ำ กำรประชุมหำรือระบบข้อมูลร่วมกับภำคีด้ำนบุหร่ี สุรำ  วันอังคำรที่  18  สงิหำคม  2558 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................….…………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน   
EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงท่ีให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 

          ในกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูล จะเป็นผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรจัดท ำช่องทำง เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลไม่ว่ำจะเป็น Social 
Media Call Center หรือสื่อสังคมต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วำรสำร จุลสำร แผ่นพับ วิทยุ ดังนี้ 

 1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 

  โครงสร้ำงหน่วยงำน......…………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
  แผนผังกำรปฏิบัติงำน..............................................................……………………………………………………………………………………….. 
  ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน…..............................................................……………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................….…………………………………………………………………………………………………………… 

 2) มีข้อมูลตำมภำรกิจหลักตำมที่กฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม         
(Social Media) หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
  Print screen เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงำน.……………………………………………………………….. 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ………................................................................………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 

 3) มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน 
หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
  ระบุหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือหมำยเลข Call Center .……………………………………………………………………………….. 
  บรรจุอยู่ในโครงสร้ำงหน่วยงำน………................................……………………………………………………………………………………….. 

- รำยงำนประจ ำปี น ำเสนอคณะกรรมกำรจัดระบบสถิตปิระเทศไทย 3 ด้ำน 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)" 

- รำยงำนกำรประเมินผลแผนแม่บทระบบสถิตปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับที่ 1  

1. ภำพโครงสร้ำงหน่วยงำนบนเว็บไซต ์
2. กฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2551 

- หมำยเลขโทรศัพท์ 02-141-7479, 02-141-7500-03 

- ภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร (หลักฐำนตำม EB5 (2)) 
- ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เร่ือง กำรให้บริกำรข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ฉบบัที่ 2)  
  พ.ศ. 2556 (หลักฐำนตำม EB5 (2)) 

- ข้อมูลตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

- ภำพโครงสร้ำงหน่วยงำนบนเวบ็ไซต์ (หลักฐำนตำม EB7 (1)) 

เพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2559 – 2564 ฉบับที่ 2 

1. Print screen ข้อมูลตำมภำรกิจหลักบนเว็บไซต์ศนูย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
2. Print screen เอกสำรเผยแพร่จำก www.facebook.com/NSOOFTHAILAND  

- ภำพถ่ำยกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร "กำรระดมควำมคิดเห็นเพื่อกำรจัดท ำแผนแมบ่ทระบบสถติิ
ประเทศไทย 



 

[๙] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
  แผนผังกำรปฏิบัติงำน..............................................................……………………………………………………………………………………….. 
  ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน.................................................................……………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................….…………………………………………………………………………………………………………… 

 4) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมภำรกิจหลักทำงสื่อต่อไปนี้ หรือไม่    
       4.1 หนงัสือพิมพ์   
                      มีหลักฐำน คือ...................................................................................................... ..................... 
       4.2 วำรสำร   
           มีหลักฐำน คือ................................................................................................................... ........ 
       4.3 จุลสำร   
           มีหลักฐำน คือ...................................................................................................... ..................... 
       4.4 แผ่นพับ   
                      มีหลักฐำน คือ...................................................................................................... ..................... 

                                       ............................................................................................................................  
       4.5 โทรทัศน์   
           มีหลักฐำน คือ...................................................................................................... ..................... 
       4.6 วิทยุ   
           มีหลักฐำน คือ...................................................................................................... ...................... 
       4.7 สื่อสังคม    
           มีหลักฐำน คือ...................................................................................................... ...................... 
       4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ   
                      มีหลักฐำน คือ......................................................................... .................................................. 
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน   
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร  
 1) มีกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและกำรตอบสนองหรือรำยงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

หรือไม ่
  

 มีหลักฐำน คือ 
     คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน………................................…………………………………………………………………………………….. 
  แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………..…………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ………................................................................……………………………………………………………………………………….. 

 2) มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 

     คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน………................................…………………………………………………………………………………….. 
  แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ………................................................................……………………………………………………………………………………….. 

 3) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 

     คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน………................................…………………………………………………………………………………….. 

เอกสำรเผยแพร่ทำงหนังสือพิมพ์ 

สำรสถิต ิ

จุลสำรข่ำวสถิติ Hello NSO 

1. กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลสถิติภำครัฐ 
2. ประชำสัมพันธโ์ครงกำร 

 

เอกสำรกำรออกอำกำศทำงวิทย ุ

Facebook (หลักฐำนตำม EB7 (2)) 

หนังสือรำยงำนประจ ำปี 2557 

- ในท้ำย ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ วำ่ด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเร่ืองร้องเรียน  
  พ.ศ. 2555  ได้ก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรด ำเนนิกำรต่อเรื่องร้องเรียน 

- ระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ.2555 

- ภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร (หลักฐำนตำม EB5 (2)) 
- ประกำศส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เร่ือง กำรให้บริกำรข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ฉบบัที่ 2)  
  พ.ศ. 2556 (หลักฐำนตำม EB5 (2)) 
 



 

[๑๐] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
  แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน.................................................................……………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………..…………………………………………….…………………………………..…...................... .......…………….…. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ………................................................................……………………………………………………………………………………….. 

 4) มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและ         
แนวทำงแก้ไข หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
     Print screen รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน………………………. 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………..…………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 
     …………………………………..…………………………………………….…………………………………..….............................…………….…. 

 5) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข
หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป...........……………………………………………………………………………………….. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ………................................................................……………………………………………………………………………………….. 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร  
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร 
 1) มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก่เจ้ำหน้ำที่หรือไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
 รำยงำนกำรประชุมหรือสัมมนำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน………………………………. 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ 
     เจ้ำหน้ำที…่……..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     …………………………………………….............................................................................................................................. ....... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
     …………………………………………….............................................................................................................................. ....... 
     …………………………………………….....................................................................................................................................  
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 2) มีกำรจัดท ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน……………………………………………. 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

- หลักฐำนตำม EB8 (2) 
- ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 163/2558 ลว. 12 มิ.ย. 58 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบ 

- ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ มีกำรเผยแพร่เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่เปน็กำรเผยแพร่ในภำพรวมและไมไ่ด้ 
  ระบุปัญหำ/อุปสรรค พร้อมแนวทำงแก้ไข 

- มีหนังสือตอบรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนโดยแจ้งตำมระบบขั้นตอน 

รับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน ตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 

1. หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” ที่ 11/60 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2558 
2. Print Screen ภำพกำรอบรม จำก www.nso.go.th  ข่ำว สสช.  กิจกรรม สสช. ซึ่งไดล้งประกำศ เมื่อวันที่ 10 
เดือน สิงหำคม 2558 

1. คู่มือข้อบังคับส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2553 
2. คูม่ือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
3. คู่มือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) 

- ภำพถ่ำยกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชนท์ับซ้อน” ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำรและ
สถิติจังหวัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 

- รำยงำนผลกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 



 

[๑๑] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
 3) มีกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
 รำยงำนผลกำรฝึกอบรมตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………………. 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
  
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
     ผลประโยชน์ทับซ้อน….…………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
     ……………………..……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………… 
     1. หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทบัซ้อน” 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. แจ้งเวียนหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธนัวำคม 2557 เร่ือง แนวทำงกำรสง่เสริมกำร 
         ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
         ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ 

 4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 

  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ..……………………. 
     ……………………..……..……………..………………………………………………………………………………………………………….………..… 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..… 

 5) มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน    
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
     เอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     ……………………..……..……………..………………………………………………………………………………………………………….………..… 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..… 
 

 6) มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 

 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………………………………………………………….……….. 
     - แบบรำยงำนผลกำรส่งเสรมิกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือ 
       รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อรำยงำนส ำนักงำน ก.พ.) 
     บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………………………………………………… 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..… 
 
 

- รำยงำนผลกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 
(หลักฐำนตำม EB9 (1)) ซึ่งในกำรอบรมมีเนื้อหำตำมประมวลจริยธรรมในเรื่องกำรเรี่ยไร กำรให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด 
 

- ภำพถ่ำยกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชนท์ับซ้อน” ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำรและสถิติจงัหวัด 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 (หลักฐำนตำม EB9 (1)) 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนของบุคลำกรในส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 



 

[๑๒] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
 7) มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไป

ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หรือไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
 รำยงำนกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนจำกข้อเสนอแนะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
     - ร่ำงระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในส ำนักงำน 
     สถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2558 
     บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน………………... 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..… 

EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร 
 1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ

หน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม ่
  

  มีหลักฐำน คือ 
 รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557…………………………………………………………………………………………………. 
    1.รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
    2.แผนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำน 
    สถิติแห่งชำติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..… 

 2) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่  

  

     มีหลักฐำน คือ 
      เอกสำรผลกำรด ำเนินตำมแผนงำน/โครงงำน/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (อย่ำงน้อย 
 1 โครงกำร)…...................................................... ......................................................................................  
 - รำยงำนผลกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน” (หลักฐำนตำม EB9 (1)) 
         อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……….……………………………………………………………………………………………….…………..… 
 3)  มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่   
 มีหลักฐำน คือ 

 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559......................................  
     - แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
       ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..… 

EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร 
 1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 

     รำยชื่อคณะกรรมกำร/กรรมกำร/สมำชกิของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุม่ 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม………………………………………………………………………….…………..….. 
     1.  ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
      2. ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ที่ 63/2555 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2555 และค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่          
          290/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใส    
          ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  



 

[๑๓] 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
3. ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ 103/2558 ลงวันที่ 17 เมษำยน 2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำน          

ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ (4 มิติ 13 ตัวชี้วัด) 
      4. ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ที่ 269/2558 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนประเมิน 
          คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
      5. ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ที่ 176/2558 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 
      6. ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ที่ 177/2558 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 
      7. ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ที่ 88/2558 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
 ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
      8. ค ำสั่งส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ที่ 89/2558 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนตดิตำมและ
 ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..………………………………………………………………………………………………………….…… 

 2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
 ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม.……......................................................................................................................................  
     …………………………………………….............................................................................................................................. ....... 
     …………………………………………….............................................................................................................................. ....... 
     ……………………………………………............................................................................ ......................................................... 
     …………………………………………….............................................................................................................................. ....... 
     …………………………………………….....................................................................................................................................  
     ……………………………………………...................................................................................................................... ............... 
     …………………………………………….............................................................................................................................. ....... 
     …………………………………………….............................................................. ....................................................................... 
     …………………………………………….............................................................................................................................. ....... 
     ……………………………………………................................................................................................................................. .... 
     ……………………………………………........................................................................................................ ............................. 
     ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมกำรรวมกลุ่ม……………………………………………………………….…………..….. 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.……..……………..……………………………………………………………………………………………………….…………..… 

 

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงย่ิงท่ีกรุณำให้ข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 
ส ำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
โทร. 02-2823161 

2. รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2558 
3. รำยงำนผลกำรประชุมคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2558 
 4. รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน และ   
พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2558 และ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 
กรกฎำคม 2558 
 

1. รำยงำนผลกำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2558 และคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2558 

5. รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (อยู่ระหวำ่งด ำเนนิกำรรวบรวมเพื่อรำยงำนผลใหค้ณะกรรมกำรตรวจเงิน 
    แผ่นดินทรำบ ภำยในวนัที่ 30 ธันวำคม 2558) 


