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แนวทางการดาํเนนิการและผู้กํากับและผูร้ับผิดชอบดําเนินการ 
รายงานผลตามแบบสํารวจหลกัฐานเชิงประจักษ ์

Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านดําเนินการตอบแบบสํารวจฯ     
ในส่วนที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการดําเนินการที่แนบมาพร้อมน้ี โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบสํารวจฯ 
และคู่มือคําอธิบายในเว็บไซต์กองนโยบายและแผนแผนงาน ที่ http://plan.snru.ac.th/ พร้อมทั้งแนบเอกสาร/
หลักฐานประกอบ และได้โปรดจัดส่งให้กองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อม
ไฟล์ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : 
1. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง 

ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

EB1 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 
� มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี ้
� ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
� วิธีการ ข้ันตอน และผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ท่ีเป็นปัจจุบัน ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็น Link ท่ีสามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่างๆอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
� ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
     – โครงสร้างหน่วยงาน 
     – ภารกิจของหน่วยงาน 

– ผู้บริหารหน่วยงาน 
� นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
� แผนปฏิบัติราชการประจํา ปี และการติดตามประเมินผล 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ี
� ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
� มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
� มาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 

 
 
 
 



2 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

EB 2 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการให้ภาคประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหนว่ยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 
� มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้ 
� กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานท่ีจะต้องให้ภาคประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
� วิธีการ ข้ันตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือ
หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
� มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ
แนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1) 

EB12 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง 
� มีเนื้อหาแสดงถึงกรอบแนวทางและข้ันตอนของการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงํานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

� แนวทางการตรวจสอบ 
� แนวทางการกํากับติดตาม 

� มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
� มีกลไกการกํากับติดตํามอย่างต่อเนื่อง 

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงข้ันตอน 
ระยะเวลาท่ีใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่ มีภารกิจให้บริการ
ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการ
อํานวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง
ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีใช้ ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็น Link ท่ีสามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการให้บริการ ประชาชน ดังนี้ 
     � ประเภทงานบริการ 
     � ข้ันตอน 
     � ระยะเวลาท่ีใช้ 
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3. งานพัสดุ 
ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี (ท่ี
ผ่านมา) 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือ 
จัดจ้างประจาํป ี(ท่ีผ่านมา) ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
� มีลักษณะเป็นรายงาน 
� มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
� สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง 
� ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซ้ือจัดจ้าง 
� ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
� มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบอํานาจ 

EB3 (2) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือ  
จัดจ้าง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 
มีกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ข้ันตอน และผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการ
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
     � การเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี1 

     � การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือ          
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ2 
     � การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา3

 

� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือ

จัดจ้างประจําปีของหน่วยงาน ดังนี้ 
� เป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ 
     � ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
(ภาพถ่ายหน้าจอ) 
     � ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) 
     � การปิดประกาศ ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน 
(ภาพถ่าย) 

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
� มีลักษณะเป็น Link ท่ีสามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลท่ีบันทึกรายละเอียดการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงแสดงรายการจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการตามท่ีระบุใน
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําป4ี ซ่ึงมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี5 
      � ชื่อรายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 
      � วงเงินงบประมาณ 
      � ราคากลาง 
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ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

    � วิธีการซ้ือหรือจ้าง 
    � ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
    � ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
    � เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
    � เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

หมายเหตุ:  1. รายละเอียดตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
              2. ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
              3. ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
              4. ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีหน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย 
              5. ตามแบบ สขร.1 
 
4. กองนโยบายและแผน และงานวิเทศสัมพันธ์ 

ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

EB 4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปซ่ึีงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็น Link ท่ีสามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีซ่ึงมี 
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
     � แผนงาน 

� โครงการ 
EB 4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ท่ีผ่านมา) 
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
(ท่ีผ่านมา) ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
� มีลักษณะเป็น Link ท่ีสามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 
     � ผลการประเมิน 

� ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
EB 4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่การกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซ่ึงจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็น Link ท่ีสามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซ่ึงมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
     � ความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 

� การใช้จ่ายงบประมาณ 
EB 6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อ

สาธารณชน 
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพร่เจตจํานงสุจริต
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็น Link ท่ีสามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
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ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

� มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจํานงสจุริตของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน ซ่ึงมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
     � ความมุ่งม่ันในการบริหารงานให้สําเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
     � มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงแผนป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการดําเนินการซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซ่ึงมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
     � รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม 
     � วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 
     � ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
� มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 

EB11 (2) หน่วยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงผลการกํากบัติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ี
เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นรายงาน 
� มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน/
ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมท่ีระบุในแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง 
� มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบ
อํานาจ 

 

5. งานบริหารบุคคลและนิติการ 
ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

EB 5 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การบริหารผลการปฏิบั ติงานและการดําเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สงูสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 
� มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
กับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา โดยจะต้องมี   
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
    � หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
    � หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ตามผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
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ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

    � วิธีการ ข้ันตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ํา 
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

EB 7 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 
� มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน        
โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
    � ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
    � กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
    � การตอบสอบต่อเร่ืองร้องเรียน 
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

EB 8 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การป้องกันการรับสินบน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 
� มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
6. สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

EB 9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและ
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
�  มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน 
�  แสดงถึงการดําเนินการหรือจัดกิจกรรมซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต 
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7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ดัชนี/
ตัวชี้วัด 

ประเด็นในการสํารวจ เกณฑ์การประเมิน 

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นรายงาน 
� มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
� มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบ
อํานาจ 

EB10 (2) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซ่ึง
จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
� มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ 
� มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
� มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 


