Code Sheet การกรอกรหัสข้อมูล
แบบสารวจความคิดเห็น Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
ค่าคะแนน
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานของท่านมีการ
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
100 คะแนน
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จัดจ้าง
(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557) หรือไม่
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ข้อละ 20 คะแนน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
รวม 100 คะแนน
พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่
2.1) ชื่อโครงการ
2.2) งบประมาณ
2.3) ผู้ซื้อซอง
2.4) ผู้ยื่นซอง
2.5) ผู้ได้รับคัดเลือก
EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซือ้ จัดจ้าง แต่
100 คะแนน
หน่วยงานของท่านมีการ
ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผย ตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ หรือไม่
โครงการให้สาธารณชนทราบ
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการ
100 คะแนน
โดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
พิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการหรือไม่
มากกว่า 5 โครงการ ให้แสดง 3) มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของ
100 คะแนน
หลักฐาน 5 โครงการที่มี
แต่ละโครงการหรือไม่
งบประมาณสูงสุด)
4) มีการประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคา/งานที่มี
100 คะแนน
สิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
100 คะแนน
โครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน 1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
100 คะแนน
และกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
2) มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลการ
100 คะแนน
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หรือไม่

หมายเหตุ

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน จัดซื้อจัด
จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะ
ต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
3.2) ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างในปี
ที่ผ่านๆ มา หรือไม่
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
EB4 การดาเนินงานตามคูม่ ือกาหนด 1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตาม
หรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก
ภารกิจหลัก หรือไม่
2) หน่วยงานของท่าน มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบตั งิ านหรือคู่มือ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก หรือไม่
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ความเป็นธรรมในการ
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก
เครื่องมือ การปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก ที่มี
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและ มีประสิทธิภาพ หรือไม่
เช่น มีเกณฑ์ ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มี
ระบบบัตรคิว เป็นต้น
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้า
มี) และระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการให้
ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน หรือไม่

ค่าคะแนน
100 คะแนน

50 คะแนน

50 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

หมายเหตุ

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
ค่าคะแนน
3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือ 100 คะแนน
การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัตริ าชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)
EB6 ผู้มีส่วนได้เสีย มีโอกาสเข้ามามี 1) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
100 คะแนน
ส่วนร่วมในการปฏิบัตริ าชการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ในภารกิจหลัก หรือไม่
2) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
100 คะแนน
จัดทาแผนงาน/โครงการหรือ ในการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิราชการในภารกิจหลัก
หรือไม่
3) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
100 คะแนน
ดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัตริ าชการ ในภารกิจหลัก
หรือไม่
4) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
100 คะแนน
ตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิ
ราชการ ในภารกิจหลัก หรือไม่
5) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
100 คะแนน
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของ
100 คะแนน
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตาม หน่วยงานหรือไม่
ภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมาย
100 คะแนน
กาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ สื่อ
สังคม (Social Media) หรือไม่
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่าน
100 คะแนน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน หรือไม่

หมายเหตุ

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
ค่าคะแนน
หมายเหตุ
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตาม ภารกิจหลักทางสื่อ
4.1 - 4.4
ต่อไปนี้ หรือไม่
หากตอบข้อใดข้อ
4.1 หนังสือพิมพ์
หนึ่งได้ 50
4.2 วารสาร
คะแนน
4.3 จุลสาร
4.4 แผ่นพับ
4.5 โทรทัศน์
4.5 - 4.8
4.6 วิทยุ
หากตอบข้อใดข้อ
4.7 สื่อสังคม
หนึ่งได้
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
50 คะแนน
การตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงานของท่านมีการ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียน
อย่างไร

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงานของท่านมีการ
ดาเนินการเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน อย่างไร

1) มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้
ร้องเรียนทราบ หรือไม่
2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่

100 คะแนน

3) หน่วยงานของท่านมีการกาหนดหน่วยงาน
หรือผู้รบั ผิดชอบ เรื่องร้องเรียน หรือไม่
4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่
5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข หรือไม่

100 คะแนน

1) มีการประชุมหรือสัมมนา ภายในองค์กร
เพื่อให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
2) มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่
3) มีการให้ความรูต้ ามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
4) มีการปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
5) มีแนวทางการปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบ
บุคคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่
7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไป
ปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่
EB10 หน่วยงานของท่านมีการ
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตาม
ดาเนินการด้านการป้องกันและ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ปราบปราม การทุจริตเป็น
ทุจริตของหน่วยงานประจาปี พ.ศ. 2557
อย่างไร
หรือไม่
2) หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการตาม
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 หรือไม่
EB11 หน่วยงานของท่านมีการ
1) มีการรวมกลุม่ ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
รวมกลุม่ ของเจ้าหน้าที่ใน
เพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใส หรือไม่
หน่วยงานเพื่อ การบริหารงานที่ 2) กรณีทมี่ ีการรวมกลุม่ ของเจ้าหน้าที่เพื่อการ
โปร่งใสอย่างไร
บริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่
แสดงถึง ความพยายามทีจ่ ะปรับปรุง การ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น หรือไม่

รวม

ค่าคะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน
100 คะแนน

4,300 คะแนน

หมายเหตุ

