EBIT-OFFICE

แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ โดยใช้ แ บบประเมิ น ซึ่ งได้ รั บ กำรออกแบบเพื่ อ วั ด ระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใส
ในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึ งระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
และเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อองค์กร
สำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงำนทีร่ ับกำรประเมิน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

เขต

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ

วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบสำรวจใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคาตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสาหรับหน่วยงาน
ของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
และส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงนั้น
2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกสาหรับตอบเฉพาะข้อคาถาม
ที่มีคาว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจานวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หรือมีระยะเวลาในการดาเนิน งานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อคาถามที่ไม่ได้ระบุคาว่า
“ภารกิจหลัก” หมายถึงการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
3. ข้อคาถามเกี่ยวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 – EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้องกับ
“ภารกิจหลัก” ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบสารวจฯ มาตอบคาถาม
4. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบสารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคาถาม ทั้งนี้
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ สาหรับการตอบข้อคาถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อื่นๆ
โดยระบุชื่อเอกสาร
5. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอื่นของรัฐ ใช้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
หมำยเหตุ: หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบสารวจฯ จากคู่มือคาอธิบายแบบสารวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนดาเนินการตอบแบบสารวจฯ
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มี
ไม่มี
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


(ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559) หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559)
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่
2.1 ชื่อโครงการ


2.2 งบประมาณ


2.3 ผู้ซื้อซอง


2.4 ผู้ยื่นซอง


2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก


มีหลักฐำน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (โครงการที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลตามแบบ EBIT ให้กับ
ผู้ประเมิน)
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่ำงไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า
5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่


กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ


โครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ

-3ประเด็นคำถำม
3) มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล
ที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มี


ไม่มี














 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2558
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ
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3.2) ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มี

ไม่มี









 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 อื่นๆ โปรดระบุ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
EB4 กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มี
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์
มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารคู่มือ
 บัตรคิวการให้บริการ
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 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง
 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี)
และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
หรือไม่

มี

ไม่มี





มีหลักฐำน คือ
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แนวทางการปฏิบัติงาน
 คู่มือการให้บริการ
 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่





มีหลักฐำน คือ
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่



มีหลักฐำน คือ
 รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ
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2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงการ
 รายงานการประชุม
 รายงานสรุปการร่วมจัดทาแผน/โครงการ
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทาแผน/โครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงการ
 รายงานการประชุม
 รายงานสรุปการร่วมดาเนินการตามโครงการ
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดาเนินการตามโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานประเมินผล
 รายงานติดตามผลการดาเนินงาน
 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงาน
 รายงานการประชุม
 อื่นๆ โปรดระบุ
กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 แผนผังการปฏิบัติงาน

มี

ไม่มี
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 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มี ข้ อ มู ล ตามภารกิ จ หลั ก ตามที่ ก ฎหมายก าหนดทางเว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรือ สื่ อ สั งคม
(Social Media) หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ
ของหน่วยงาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์
มีหลักฐำน คือ
4.2 วารสาร
มีหลักฐำน คือ
4.3 จุลสาร
มีหลักฐำน คือ
4.4 แผ่นพับ
มีหลักฐำน คือ
4.5 โทรทัศน์
มีหลักฐำน คือ
4.6 วิทยุ
มีหลักฐำน คือ
4.7 สื่อสังคม
มีหลักฐำน คือ
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลักฐำน คือ

มี

ไม่มี
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มี

กำรตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร
1) มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่วยงานของท่านมีการกาหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนิน งานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 อื่นๆ โปรดระบุ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่

ไม่มี
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มี

ไม่มี

มีหลักฐำน คือ
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์


ทับซ้อน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ

ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี
ไม่มี
7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


ไปปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการปรับปรุงระบบการทางานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

หน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารผลการดาเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(อย่างน้อย 1 โครงการ)
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือแนวทาง
การดาเนินงานของกลุ่ม
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
 อื่นๆ โปรดระบุ

- 11 ประเด็นคำถำม
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ผลการดาเนินงานของกลุ่ม
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ
-------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบสำรวจ
สำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ
สำนักงำน ป.ป.ช.
โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 – 2 และ 0 2282 0558
โทรสำร 0 2282 0560
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ไม่มี


