คู่มือคำอธิบำย
แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)

------------------------------------------------- แนวทำงกำรตอบแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
1. กรุณาระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น กรม

สานักงาน

เป็นต้น

2. ข้อคาถามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ
1) ข้อคาถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆ ไปของหน่วยงาน เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
การตอบสนองข้อร้องเรียน และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
2) ข้อคาถามที่ถามถึงขั้น ตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะ
สังเกตได้จากข้อคาถามที่มีคาว่า “ภารกิจหลัก” หน่วยงานจะต้องตอบข้อคาถามดั งกล่าวตามภารกิจ
หลักที่หน่วยงานได้คัดเลือกและระบุไว้หน้าแบบสารวจ โดยการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”นั้น ให้หน่วยงาน
พิ จ ารณาจากภารกิจ ที่ มี จ านวนบุ ค ลากร หรือการได้ รับ จัด สรรงบประมาณ หรือ ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น
3. หน่วยงานจะต้องตอบข้อคาถามตามประเด็นสารวจต่างๆ ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่เครื่องหมายถูก
() ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
4. กรณี ที่ ห น่ ว ยงานตอบว่ า “มี ” ให้ ห น่ ว ยงานใส่ เครื่อ งหมายถู ก () ลงในช่ อ ง  ที่ ห น้ ารายการ
หลักฐานที่แบบสารวจฯ ระบุไว้ หาก รายการหลักฐานนั้นไม่ตรงกับรายชื่อที่แบบสารวจฯ ระบุไว้ ให้
หน่ ว ยงานใส่ เครื่ อ งหมายถู ก () ลงในช่ อ ง  อื่ น ๆ และให้ ห น่ ว ยงานระบุ ชื่ อ รายการเอกสาร/
หลักฐานที่แนบนั้นให้ชัดเจน
5. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคาตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากข้อจากัด หรือ ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ในช่อง  อื่นๆ และโปรดระบุเหตุผลของข้อจากัด หรือข้อกาหนด
ด้านกฎหมายที่ทาให้ไม่สามารถตอบคาถามในข้อนั้นได้ พร้อมแนบกฎหมาย หรือระเบียบนั้นๆ มาด้วย
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนนหรือปรับทอนค่าคะแนน
6. การอ้างเอกสาร/หลั กฐานซ้าในหลายๆ ข้อคาถาม หรือ การใช้ห ลั กฐานร่ว มกันในหลายข้อ คาถาม
หน่วยงานไม่ต้องสาเนาเอกสารเพิ่ม แต่ให้ระบุว่าใช้ห ลักฐานในข้อคาถามใดตอบ และติดสลิป (slip)
เพิ่มเติมที่หลักฐานนั้นด้วย
7. หน่วยงานควร แนบรายการหลักฐานเท่าที่จาเป็น สาหรับการตรวจสอบการให้คะแนนเท่านั้น
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 คำอธิบำยข้อคำถำม EB1 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น การการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 คำอธิบำย
ในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546 และควรมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติก ารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
(ไม่ใช่รายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือรายโครงการ) รวมทั้งควรมีการเผยแพร่ระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง โดยอาจอยู่ ในรู ป แบบฐานข้ อ มู ล ที่ มี ก ารระบุ ข้ อ มู ล อย่ า งน้ อ ยเกี่ ย วกั บ ชื่ อ โครงการ
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
 คำนิยำม
“กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
“แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ างตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด ซึ่งกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โดย
1. หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยกเว้นส่วนราชการประจาจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการ
ที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ น กรม ซึ่ งมี ส านั ก งานตั้ งอยู่ ในภู มิ ภ าค ส าหรับ ค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ราคาเกิ น
100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท
2. ส่วนราชการประจาจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
ซึ่งมีสานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลและเมือง
พัทยา สาหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท
“เว็บ ไซต์ ข องหน่ วยงำน” หมายถึ ง หน้ าเว็บ เพจหลั ก ที่ ห น่ ว ยงานใช้ เพื่ อเผยแพร่ข้อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
“สื่ออื่นๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจั ดซื้ อจัด จ้ างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดู ได้ เช่น หนั งสื อพิ มพ์ วิทยุ โทรทัศ น์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น

3
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อ ที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วัน ท าการ หลั งจากที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2559) หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศเผยแพร่แผนและรายละเอียดของ
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ ขึ้น ประกาศไว้บ นหน้ าเว็บ ไซต์ ของ
หน่ ว ยงานผู้ เข้ ารั บ การประเมิ น โดยมี วั น ที่ ขึ้ น ประกาศชั ด เจน และการประกาศเผยแพร่แ ผนนั้ น ต้ อ ง
ดาเนิน การอย่างช้าภายใน 30 วัน ทาการหลังจากที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559 และ
หน่วยงานต้องแนบรายละเอียดของวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
ด้วย หากหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินมี การประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่า
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อคาถาม ให้ ห น่วยงานระบุเหตุผ ลในความล่ าช้าของประกาศนั้น มาเพื่ อให้ ผู้
ประเมินผลทราบด้วย
กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอื่นๆ (โปรดระบุ)
คำถำมข้อที่ 2 “มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่”
2.1 ชื่อโครงการ
2.2 งบประมาณ
2.3 ผู้ซื้อซอง
2.4 ผู้ยื่นซอง
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ หัวข้อรายการประกาศและรายละเอียดของฐานข้อมูล
หรือผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ของ
งบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบดาเนินการ งบลงทุน (ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการ
กันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วย ซึ่งหน่วยงานต้องนาขึ้นประกาศ
เผยแพร่ ไว้ บ นหน้ า เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานผู้ เข้ า รั บ การประเมิ น โดยฐานข้ อ มู ล ดั งกล่ า วจะต้ อ งแสดง
รายละเอียดครบทั้ง 5 องค์ป ระกอบ คือ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ ซื้อซอง ผู้ ยื่นซอง และผู้ ได้รับการ
คัดเลือก
กรณีที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือวิธีอื่นๆ ที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบได้ ให้หน่วยงานระบุ
เหตุผลในช่องอื่นๆ (โปรดระบุ) ว่าการจัดซือ้ จัดจ้างในโครงการนั้น เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด
หน่วยงานสามารถจัดทาฐานข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ
3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB2 “ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบ โดยผ่ำ น
เว็บไซต์ห รือ สื่อ อื่น ๆ อย่ำ งไร” (กรณี การจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้ แสดงหลั กฐาน
5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานมีการเปิ ดเผยข้อมู ล การด าเนิน งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ล ะ
ขั้นตอน/กระบวนการให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
 คำอธิบำย
ในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการดาเนินงาน
ตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ โดยเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้กาหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธี
พิ เศษ วิธีกรณี พิ เศษ และวิธีป ระมู ล ด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่งแต่ ล ะวิธีซื้อ และวิธีจ้างจะมี ขั้น ตอน/
กระบวนการ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมี ความ
โปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มี ก ารประกาศเผยแพร่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะโครงการไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่
ละโครงการ
3. มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ
4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ
5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
เหตุผลที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
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 คำนิยำม
“กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง” (ข้ อค าถามข้ อที่ 1 – ข้ อคาถามที่ 5) หมายถึง การจัดซื้ อจั ดจ้างของ
งบประมาณทุกประเภทด้วยวิธีการประกวดราคาและการสอบราคา ได้แก่ งบดาเนินการ งบลงทุน
(ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบ
พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
“เว็บ ไซต์ ข องหน่ วยงำน” หมายถึ ง หน้ าเว็บ เพจหลั ก ที่ ห น่ ว ยงานใช้ เพื่ อเผยแพร่ข้อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
“สื่ออื่นๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจั ดซื้ อจัด จ้ างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดู ได้ เช่น หนั งสื อพิ มพ์ วิทยุ โทรทัศ น์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
 คำแนะนำกำรตอบ
หน่วยงานต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จแต่ละรายโครงการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 5
โครงการที่ มีงบประมาณการจัดซื้อจั ดจ้ างสู งสุ ด ไว้ที่ห น้าเว็บ ไซต์ของหน่ว ยงานหรือสื่ ออื่น ๆ หาก ทั้ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่ถึง 5 โครงการ ให้
แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 และต้องใช้ทั้ง 5 โครงการ
ข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ตอบคาถามตั้งแต่ 1) – 5)
และกรณีโครงการใดของ 5 โครงการที่หน่วยงานแนบเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานั้น
ไม่สามารถตอบข้อคาถามข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้หน่วยงานเขียนคาอธิบายประกอบในข้อคาถามนั้นว่าเหตุใดจึง
ไม่สามารถดาเนินการได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาจึงไม่มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัด
จ้างตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ประเมินผลได้นาเหตุผลที่หน่วยงานระบุไปประกอบการ
พิจารณาคะแนน
หน่วยงานสามารถจัดทาข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
คำถำมข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ครบทั้ง 5
โครงการ/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ โดยนับระยะเวลาการประกาศจากวันที่ผู้บริหาร
ลงนามจนถึงวันที่กาหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
กาหนด
กรณีหน่วยงานผู้ถูกประเมินไม่ได้ใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ” ฉบับที่ใช้อยูป่ ัจจุบัน
มาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานในข้อคาถามนี้ด้วย และหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจให้
ใช้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของแต่ละหน่วยงานโดยอนุโลม
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คำถำมข้อที่ 2 “มีการประกาศเผยแพร่ห ลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื อกตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอีย ดหลั กเกณฑ์ ในการพิจ ารณาคัดเลื อกตัดสิ นผลของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการทั้ ง 5
โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ที่
สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
คำถำมข้อที่ 3 “การประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดวิธีการคานวณราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/
หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ที่สาธารณชน
ตรวจสอบได้ ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพั นธ์ 2556 ซึ่งได้เห็ นชอบ
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา
103/7 วรรคหนึ่ ง โดยหน่ วยงานสามารถศึกษาแนวทางการเปิดเผยราคากลางได้ ตามคู่มือแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง) ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
ค ำถำมข้ อ ที่ 4 “มี การประกาศรายชื่ อผู้ เสนอราคา/งานที่ มี สิ ทธิ ได้ รับการคั ดเลื อกแต่ ละ
โครงการ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดของรายชื่อผู้เสนอราคาหรืองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละราย
โครงการทั้ ง 5 โครงการข้างต้น /หรื อทั้งหมดเท่ าที่ มีกรณี น้อยกว่า 5 โครงการ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ทีส่ าธารณชนสามารถตรวจสอบได้
คำถำมข้อที่ 5 “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่
และรายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณี
น้ อ ยกว่า 5 โครงการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้ าเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรือ สื่ อ อื่ น ๆ ที่
ประชาชนสามารถตรวจดูได้ โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการนั้น ต้องระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น วิธีการประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึงระบุเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการนั้นๆ ด้วย
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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- คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
คานวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช. สามารถ
เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB3 “กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
 คำอธิบำย
หน่วยงานควรมีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จั ด จ้ างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่ ว ยงานต้ อ งวิ เคราะห์ ร้อ ยละของจ านวนโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวน
งบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
 คำนิยำม
“รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นเพื่อแสดง
ว่า ในรอบปี ที่ผ่ านมา ผลการดาเนิ น งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบั ติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี เป็ น อย่ า งไร เสร็ จ สิ้ น กี่ โครงการ ยั งไม่ ด าเนิ น การกี่ โครงการ และต้ อ งกั น เงิน ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี
กี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด
“รำยงำนกำรวิเครำะห์ผล” หมายถึง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ควรมีสาระสาคัญ
อาทิ ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยงของการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ าหนด
 คำแนะนำกำรตอบ
ค ำถำมข้ อที่ 1 “มีการจั ดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยในรายงานนั้นต้องมีรายละเอียดตาม
คานิยามข้างต้น
คำถำมข้อที่ 2 “มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 หรือไม่”
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หน่ วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกั บ รายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจัด ซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของ
งบประมาณทุกประเภท ทั้งงบดาเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกัน
ไว้จ่ ายเหลื่ อมปี ที่ มีการจั ดซื้อจั ดจ้างในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์ จะ
ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ มีการจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุเป็นอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามที่
กาหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น
คำถำมข้อที่ 3 “มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่”
3.1 ร้ อ ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
3.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจานวนโครงการทั้งหมดที่จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและร้อยละของจานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ค ำถำมข้อที่ 4 “มี การปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจั ดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการดาเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่านมา
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เรื่อ ง การจัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้อ จัด จ้ าง
พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB4 “กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในภารกิ จ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดของหน่ ว ยงานให้ บ ริก าร
อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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 คำอธิบำย
หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิ บั ติ งานหรื อ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานนั้ น ๆ เพื่ อ เป็ น การปรับ ปรุงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ หลั ก ให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา
ในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้า
แบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ EB4
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “หน่ วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่ ร ะบุ ถึ ง มาตรฐานในการปฏิ บั ติ งาน การประเมิ น การปฏิ บั ติ งานหรื อ วิ ธี ก ารวั ด ผลในการปฏิ บั ติ งาน
ตามภารกิจหลัก ซึ่งหน่วยงานต้องดาเนินการจัดทาขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ ผลของการปฏิบัติงานตามคู่มือกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งรายงานนั้นควรมีสาระสาคัญ เช่น ผลผลิต
และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น
ทั้งนีเ้ พื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB5 “ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานตามที่ ก ฎหมายกาหนด มี ก าร
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
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 คำอธิบำย
หน่วยงานต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพื่อลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือช่วยกากับ
การปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน มี
ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หาก หน่วยงานมีภารกิจ
หลักที่มิใช่การให้บริการประชาชน (Counter Service) ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถตอบข้อคาถามบางประเด็น
ได้ (ข้อที่ 1 และข้อที่ 2) ให้หน่วยงานผู้ถูกประเมินอธิบายลักษณะของภารกิจหลักนั้นมาโดยละเอียดที่ทา
ให้ไม่สามารถแสดงหลักฐานตามข้อคาถามดังกล่าวได้ เพื่อให้ผู้ประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาผล
คะแนน
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา
ในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
สารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ EB5
“ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ” หมายถึง
ระบบที่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติงานหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานว่ามีการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยการปฏิบัติงานตามระเบียบหรือตามจรรยาบรรณที่พึง
ปฏิบัติหรือไม่
 คำแนะนำกำรตอบ
ค ำถำมข้ อ ที่ 1 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ร ะบบ เกณฑ์ หรื อ เครื่ อ งมื อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
ภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว
เป็นต้น)”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่มี
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน และ
รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือมี
ทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น
คำถำมข้อที่ 2 “หน่ว ยงานของท่า นมีก ารแสดงขั้น ตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลัก
อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยละเอียดไว้
ณ ที่ทาการของหน่วยงานและเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบของคู่มือการให้บริการ แนวทางการ
ปฏิบั ติงาน หรือแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และมีการ
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
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ค ำถำมข้ อ ที่ 3 “หน่ ว ยงานของท่ านมี ระบบการป้ อ งกั น หรือ การตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันหรือการตรวจสอบ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือระบบตรวจสอบผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 คำอธิบำย
ในการปฏิบั ติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ ผู้ที่มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่งขั้ น ตอน/กระบวนการต่ างๆที่ จะให้ ป ระชาชนหรือ
ผู้มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย เข้ามีส่ ว นร่วมนั้ น เริ่มจากกระบวนการมีส่ วนร่ว มแสดงความคิดเห็ น การมีส่ว นร่ว ม
ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ
หากหน่วยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไม่สามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วน
ร่วมได้ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจากัดด้านกฎหมายหรือลักษณะของงาน หน่ วยงานจะต้องระบุเหตุผลให้
ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา
ในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้า
แบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ EB6
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดาเนินการตามบทบาทและภารกิจ หลักของหน่วยงาน เช่น ประชาชน
ชุม ชนในท้ อ งถิ่น บุ ค ลากรในส่ ว นราชการผู้ ส่ งมอบงาน ผู้ รับ บริก ารทั่ ว ไป หน่ ว ยงานผู้ รับ จ้างหรื อ
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
 คำแนะนำกำรตอบ
คาถามข้อที่ 1-5 จะเป็นคาถามที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนการของการมีส่วนร่วม
ฉะนั้น หน่วยงานที่ถูกประเมินต้องคัดเลือกโครงการเดียวกัน หรือกิจกรรมเดียวกัน ตามภารกิจหลัก เพื่อ
ตอบประเด็นคาถามตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการมีส่วนร่วม
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจ
หลักของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม
คำถำมข้อที่ 1 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ รายงานการประชุ ม หรื อ โครงการ/กิ จ กรรมของ
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิบั ติราชการในภารกิจหลั ก โดยในเอกสาร/หลั กฐานดังกล่าวต้องแสดง
รายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานที่ ม าเข้ าร่ ว มการประชุ ม หรื อ เข้ าร่ ว มในโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
นาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้
ค ำถำมข้ อ ที่ 2 “ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมจัดทา
แผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้อง
แสดงรายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒ นาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ว ยงานต้อ งแสดงหลัก ฐานเกี ่ย วกับ รายงานการประชุม หรือ รายงานสรุป การร่ว ม
ดาเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้องแสดง
รายชื่อประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบ ัติร าชการของหน่ว ยงานที่ได้เข้ามามีส ่ว นร่ว มในการดาเนิน งานตามโครงการหรือ ปรับ ปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผลการดาเนินงาน
หรือรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และใน
เอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชนหรื อหน่วยงานอื่นที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ได้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานที่ ได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบติ ด ตาม
ประเมิ น ผลโครงการหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานด้ ว ย
(หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการใน
ภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่”
หน่ว ยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ รายงานการประชุม หรือรายงานผลการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่ าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชน

13
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ม ารั บ บริ ก ารผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลักของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรณี ที่ ห น่ ว ยงานมีก ารดาเนิ น โครงการที่ ได้เริ่ม ดาเนิ นการก่อนปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 หน่ วยงานต้อ งแสดงหลั กฐานโครงการที่ ได้เริ่มดาเนิน การก่อ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่
กระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เท่านั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545
- พระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 ค ำอธิ บ ำยข้ อ ค ำถำม EB7 “หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ช่ อ งทำงที่ ใ ห้ ป ระชำชนเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ตำม
ภำรกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้ ห น่ วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ ภารกิจ หลั กของหน่วยงาน
ที่หลากหลายและสาธารณชนหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
 คำอธิบำย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ หน่วยงานจึงควรมีช่องทางสื่อ สารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว โดยช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยหรือ
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่หลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มี
การตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ ง่ า ย โดยควรเป็ น ช่ อ งทางและสื่ อ ที่ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลา
ในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
สารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ตอบคาถามในข้อ EB7
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“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
“Call Center” หมายถึง ศูนย์บริการข้อมูลให้ความช่วยเหลือ สอบถามปัญหา ข้อแนะนา
บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการ
ให้ บ ริ การข้อ มู ล ข่ าวสารแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ซึ่ งหน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ข องหน่ ว ยงานนั้ น จะบรรจุ อ ยู่ใน
โครงสร้างของหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ คาสั่งการปฏิบัติงานให้สานัก กอง หรือ่าาย ภายใน
ของหน่ ว ยงานท าหน้ าที่ เป็ น หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ในการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวสารแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป
(หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 2 “มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกับ ภารกิจหลั ก อานาจหน้ าที่ ตามกฎหมายกาหนดที่
ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือปรากฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media)
คำถำมข้อที่ 3 “มีร ะบบการให้ข้อมูล ตามภารกิจหลัก ผ่านหมายเลขโทรศัพ ท์เฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลา
ทาการของหน่วยงาน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
(หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพื่อไว้สาหรับให้บริการประชาชนทั่วไปในการ
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้ตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน
คำถำมข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่”
4.1 หนังสือพิมพ์
4.2 วารสาร
4.3 จุลสาร
4.4 แผ่นพับ
4.5 โทรทัศน์
4.6 วิทยุ
4.7 สื่อสังคม
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
หน่ ว ยงานต้อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ยวกับ เผยแพร่ข้อมู ล การดาเนิ น งานตามภารกิจหลั กของ
หน่วยงานที่ได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม
(Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น โดยต้องคานึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัดในการเผยแพร่
ข้อมูลด้วย
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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 คำอธิบำยข้อคำถำม EB8 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้กระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม
 คำอธิบำย
หน่วยงานควรมีการกาหนดให้มีกระบวนงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ มีช่องทางการร้องเรียน
มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การจั ดซื้อจั ดจ้ างของหน่ วยงานมีความโปร่งใสและเป็ นธรรม ตลอดจนเพื่ อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 คำนิยำม
“เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไป” หมายถึ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่
ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน
ต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและส่งต่อมายัง
หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็น
เรื่องร้องเรียนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
หน่วยงานอื่นและได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้น
ภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือ
รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ คู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
แจ้งตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทราบ
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คำถำมข้อที่ 2 “มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการรั บ เรื่อ งร้อ งเรีย นทั่ ว ไป เช่ น รั บ เรื่อ ง
ร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ
ซึ่งช่องทางเหล่านี้อาจจะบรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
คำถำมข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีการกาหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของคาสั่งให้สานัก กอง หรือ่าาย มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงาน หรือ
อาจจะบรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแผนผัง
(Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก็ได้
คำถำมข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงการเผยแพร่หัวข้อประกาศ
และรายละเอียดของผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน โดยหลั กฐานนั้น ต้องมี การระบุปั ญ หา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อนึ่ ง ผลการดาเนิ น งานเรื่องร้องเรี ยนจัดซื้อจัดจ้างนั้น ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่อ งร้องเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่นาเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่
แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานนั้น ต้องขึ้น
ประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบด้วย หาก ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่ได้ขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือเป็นข้อจากัดทางด้าน
กฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นข้อจากัดที่ไม่สามารถ
เผยแพร่ได้เพื่อให้ผู้ประเมินผลใช้ประกอบการพิจารณาคะแนน
คำถำมข้อที่ 5 “รายงานสรุป ผลการดาเนินการเรื่อ งร้องเรียนทั่ว ไป พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ของ
ทั้งปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรื อ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 โดยหลั ก ฐานนั้ น ต้ องมี การระบุ ปั ญ หา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย
อนึ่ง รายงานสรุปผลการดาเนิน งานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน่วยงานต้องแสดง
หลักฐาน เช่น รายงานสรุป ผลที่นาเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่ได้มีการดาเนินการสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
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เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินเลย ทั้งนี้เพื่อ เป็นการแสดงความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่หน่วยงานควรปฏิบัติ
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. 2552
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB9 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
 คำอธิบำย
หน่ ว ยงานควรมี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาภายในองค์ ก รเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือระเบี ย บเพื่ อป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน แนวทางการปฏิ บั ติงานในการตรวจสอบบุ คลากรถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการทางาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพื่อสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน
อนึ่ ง เนื่ อ งจากเรื่ อ งคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเป็ น เรื่ อ งใหม่
หน่ วยงานอาจใช้ป ระมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหน่วยงานมาเป็นแนวทางการจัดทาคู่มือ
หรือหากประมวลจริยธรรมของหน่วยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงาน
สามารถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้
 คำนิยำม
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และ มีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่
บุ ค คลผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ตั ด สิ น ใจให้ ญ าติ พี่ น้ อ งหรื อ บริ ษั ท ที่ ต นมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ รั บ สั ม ปทานหรื อ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ
ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นและผลประโยชน์ส่วนรวม”
หรือ Conflict of Interests ด้วย
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 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีก ารประชุม หรือ สัม มนาภายในองค์ก รเพื่อ ให้ค วามรู้เรื่อ งการป้อ งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ ”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินกิจกรรมภายในองค์กรเกี่ยวกับการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น รายงานการ
ประชุม เอกสารการดาเนินโครงการ รายงานผลการดาเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกั นผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยตรง หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดเป็นส่วน
หนึ่งของการประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 2 “มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หาก หน่วยงานใช้ประมวลจริยธรรมเป็นหลักฐานในข้อคาถามนี้ ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “กำรยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ในประมวลจริยธรรมนั้นด้วย
คำถำมข้อที่ 3 “มีก ารให้ค วามรู้ต ามคู่มือ หรือ ประมวลจริย ธรรมเกี่ย วกับ การป้อ งกัน
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมี ความรู้ความเข้าใจตาม (หลักฐานข้อที่ 2) คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดทาขึ้น เช่น รายงานผลการดาเนินโครงการ/การจัดเสวนา/ หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประชุมนั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 4 “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน หรื อระเบี ย บเพื่อป้ องกัน ผลประโยชน์ทั บซ้อน ตาม (หลั กฐานข้อที่ 2) คู่มือ การ
ปฏิ บั ติ งานเพื่ อป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติงานเพื่ อป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดทาขึ้น เช่น รายงานการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน หรือรายงานการแก้ไขระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
คำถำมข้อที่ 5 “มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติงาน คาสั่ง ระเบียบ หรือ เอกสาร
อื่น ๆ เช่น บั น ทึกการตรวจสอบเจ้ าหน้ าที่ ภ ายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เอกสารรายงานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน
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คำถำมข้อที่ 6 “มีร ายงานผลการปฏิบัติงานเพื่ อป้ องกันผลประโยชน์ทับ ซ้ อนและข้อ
เสนอแนะ หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับ รายงานสรุป ผลการปฏิบัติง านหรือเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่ งหลักฐานดังกล่าวนั้นจะต้องมี
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่ หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน จะนาไป
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการทางานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
คำถำมข้อที่ 7 “มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการนาเอาผลของรายงานการปฏิบัติงานจากหลักฐาน
ของคาถามข้อที่ 6 มาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการทางานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เช่น รายงานการประชุม หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เนื้อหาแสดงถึงการพิจารณานาเอาข้อเสนอแนะ
จากหลักฐานของข้อคาถามที่ 6 มาดาเนินการต่อ
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB10 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตเป็นอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
 คำอธิบำย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็ นชอบให้ ห น่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะ ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2560) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และควรมีการวิเคราะห์ผลถึงปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานตามแผนทุกปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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 คำนิยำม
“กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมายถึง การวิเคราะห์
ถึงปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไขจากการรายงานสรุป ผลการด าเนิ น การ พร้อมข้ อเสนอแนะตาม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
“กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ” หมายถึง การดาเนินการใดๆที่
ส่วนราชการได้ดาเนินการต่อเนื่องจากสรุปผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการดาเนิน งานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน
“แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560” หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการแสดงให้
เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น หน่วยงานได้ดาเนินการโครงการใดไปแล้ว จานวนกี่โครงการ มี
ปัญหา อุป สรรค และแนวทางแก้ไขในดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างไรบ้าง
คำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงาน
ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการ
ที่หน่วยงานได้ดาเนินการแล้วเสร็จ หรือ กาลังดาเนินการงานอยู่)
คำถำมข้อที่ 3 “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต
ที่หน่วยงานได้จัดทาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้
อนึ่ ง หากหน่ ว ยงานที่ เข้ า รั บ การประเมิ น ไม่ ได้ ใช้ ร อบปี ง บประมาณส าหรั บ การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ แต่ใช้รอบปีปฏิทินสาหรับจัดทาแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลนาส่ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีปฏิทินที่ใกล้เคียงที่สุดแทนหรือร่างแผนปฏิบัติการฯ
ประจาปี พ.ศ. 2560 ก็ได้
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
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 คำอธิบำยข้อคำถำม EB11 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กร
 คำอธิบำย
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุ จริต และพัฒ นาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่ านกระบวนการจัดโครงการ/
กิจกรรมหรือการ่ึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
 คำนิยำม
“กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส” หมายถึง กลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมี
ลักษณะของกลุ่ ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ ม มีวัตถุป ระสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ มที่ ชัดเจน
เพื่อรณรงค์ห รือส่งเสริมให้ ห น่ วยงานมีการบริห ารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางการดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม
“กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ควำมพยำยำมที่ จ ะปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำรงำนของหน่ ว ยงำนให้ มี
ควำมโปร่ ง ใสยิ่ ง ขึ้ น ” หมายถึ ง กิ จ กรรมใดๆของกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ในหน่ ว ยงานที่ ได้ ด าเนิ น การโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
 คำแนะนำกำรตอบ
ค ำถำมข้ อ ที่ 1 “มี ก ารรวมกลุ่ ม ของเจ้าหน้ าที่ ในหน่ ว ยงานเพื่ อ การบริ ห ารงานที่ โปร่งใส
หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน เกี่ ย วกั บ การรวมกลุ่ ม ของเจ้ าหน้ า ที่ ในหน่ ว ยงานเพื่ อ การ
บริห ารงานที่โปร่งใส ซึ่งอาจจะเป็น การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อการ
บริการงานที่โปร่งใส หรือ เป็นการจัด ตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่ ว ยงานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานที่ โ ปร่ ง ใส ซึ่ ง ทั้ ง 2 รู ป แบบ จะต้ อ งมี ร ายชื่ อ
คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
ค ำถำมข้ อ ที่ 2 “กรณี ที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ การบริ ห ารงานที่ โ ปร่ ง ใส
กลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานให้ มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”
การรวมกลุ่มตามข้อคาถามที่ 1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบ
ของรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มและภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่ม (ถ้ามี)

22
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

