แนวทางการดําเนินการและผู้กํากับและผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
รายงานผลตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านดําเนินการตอบแบบสํารวจฯ
ในส่วนที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการดําเนินการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบสํารวจฯ
และคู่มือคําอธิบายในเว็บไซต์กองนโยบายและแผนแผนงาน ที่ http://plan.snru.ac.th/ พร้อมทั้งแนบเอกสาร/
หลักฐานประกอบ และได้โปรดจัดส่งให้กองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อม
ไฟล์ข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก :
1. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง
ดัชนี/
ประเด็นในการสํารวจ
เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วดั
EB1 (1)

EB1 (2)

หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่างๆอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
– โครงสร้างหน่วยงาน
– ภารกิจของหน่วยงาน
– ผู้บริหารหน่วยงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจํา ปี และการติดตามประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
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2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดัชนี/
ประเด็นในการสํารวจ
ตัวชี้วดั

เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน หรือระบบในการให้ภาคประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
การดําเนินงาน
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังนี้
กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB2 (2) หน่ วยงานมีการปฏิบั ติ ตามมาตรการ กลไก หรือการวาง หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาค
ระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
ร่วมในการดําเนินงาน
มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือ
หลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม
มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ
แนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)
EB12 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ ระบบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ตามคู่มื อหรื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีลักษณะเป็นคําสั่ง
มีเนื้อหาแสดงถึงกรอบแนวทางและขั้นตอนของการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงํานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
แนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการกํากับติดตาม
มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
มีกลไกการกํากับติดตํามอย่างต่อเนื่อง
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการ
หรื อ การให้ บ ริ ก ารประชาชน ด้ ว ยการแสดงขั้ น ตอน อํานวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง
ระยะเวลาที่ ใช้ (เฉพาะหน่ วยงานที่ มี ภารกิ จให้ บริ การ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการให้บริการ ประชาชน ดังนี้
ประเภทงานบริการ
ขั้นตอน
ระยะเวลาที่ใช้
EB 2 (1)
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3. งานพัสดุ
ดัชนี/
ตัวชี้วดั
EB3 (1)

EB3 (2)

EB3 (3)

EB3 (4)

ประเด็นในการสํารวจ

เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี (ที่ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจําปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
ผ่านมา)
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบอํานาจ
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก
ในการดํ าเนิ นการเพื่ อส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจั ดซื้ อ หรือระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
จัดจ้าง
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี1
การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ2
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา3
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจําปีของหน่วยงาน ดังนี้
เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(ภาพถ่ายหน้าจอ)
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link)
การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
(ภาพถ่าย)
หน่ วยงานมี การเผยแพร่ บั นทึ กรายละเอี ยดวิ ธี การและ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี4 ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้5
ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
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ดัชนี/
ตัวชี้วดั

ประเด็นในการสํารวจ

เกณฑ์การประเมิน

วิธีการซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย
5. ตามแบบ สขร.1

4. กองนโยบายและแผน และงานวิเทศสัมพันธ์
ดัชนี/
ประเด็นในการสํารวจ
ตัวชี้วดั
EB 4 (1)

EB 4 (2)

EB 4 (3)

EB 6

เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
แผนงาน
โครงการ
หน่ วยงานมี การเผยแพร่ รายงานการประเมิ น ผลการ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ที่ผ่านมา)
(ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา ดังนี้
ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งจะต้องมี
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
รายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
การใช้จ่ายงบประมาณ
หน่ วยงานมี การเผยแพร่ เจตจํ านงสุ จริ ตของผู้ บริ หารต่ อ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจํานงสุจริต
สาธารณชน
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
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ดัชนี/
ตัวชี้วดั

ประเด็นในการสํารวจ

เกณฑ์การประเมิน

มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สําเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ
มีเนื้อหาแสดงถึงการดําเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
ระยะเวลาที่จะดําเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
EB11 (2) หน่ วยงานมี การกํ ากั บติ ดตามการดํ าเนิ นงานตามแผน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน/
ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อํานาจ

5. งานบริหารบุคคลและนิติการ
ดัชนี/
ประเด็นในการสํารวจ
ตัวชี้วดั
EB 5

เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและการดํ า เนิ น การกั บ หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบัติงานต่ํา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา โดยจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงาน
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
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ดัชนี/
ตัวชี้วดั

EB 7

EB 8

ประเด็นในการสํารวจ

วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ํา
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การตอบสอบต่อเรื่องร้องเรียน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก
การป้องกันการรับสินบน
หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

6. สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ดัชนี/
ประเด็นในการสํารวจ
ตัวชี้วดั
EB 9

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน
แสดงถึงการดําเนินการหรือจัดกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
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7. หน่วยตรวจสอบภายใน
ดัชนี/
ประเด็นในการสํารวจ
ตัวชี้วดั

เกณฑ์การประเมิน

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อํานาจ
EB10 (2) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่ง
จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
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