การให้คะแนนแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานของท่านมี
1) มีการประกาศเผยแพร่แผน
การดาเนินการเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
งบประมาณ พ.ศ. 2559
(ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ
หลังจากที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559)
หรือไม่
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้
หรือไม่
2.1) ชื่อโครงการ
2.2) งบประมาณ
2.3) ผู้ซื้อซอง
2.4) ผู้ยื่นซอง
2.5) ผู้ได้รับคัดเลือก
EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซือ้
หน่วยงานของท่านมี
จัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้า
การดาเนินงานเกี่ยวกับ
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลผลการ ของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้สาธารณชนทราบโดยผ่าน ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผล
เว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
(กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
3) มีการประกาศวิธีการคานวณ
มากกว่า 5 โครงการ ให้แสดง ราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่
หลักฐาน 5 โครงการที่มี
4) มีการประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคา/
งบประมาณสูงสุด)
งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละ
โครงการ หรือไม่
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

ค่าคะแนน
100 คะแนน

ข้อละ 20
คะแนน
รวม 100
คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน

หมายเหตุ

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน 1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซือ้
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
และกระบวนการจัดซื้อ
2558 หรือไม่
จัดจ้าง
2) มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจานวนโครงการ
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.2) ร้อยละของจานวนงบประมาณ
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา
หรือไม่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทาง
EB4 การดาเนินงานตามคู่มอื
การปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนด
กาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจหลัก หรือไม่
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจหลัก หรือไม่
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์
EB5 ความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือเครื่องมือการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจหลักที่มคี วามเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้
บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)

ค่าคะแนน หมายเหตุ
100 คะแนน
100 คะแนน

50 คะแนน
50 คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
ค่าคะแนน หมายเหตุ
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดง
100 คะแนน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลา
ที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ
หรือให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน หรือไม่
3) หน่วยงานของท่านมีระบบ
100 คะแนน
การป้องกันหรือการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาส 1) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 100 คะแนน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ราชการตามภารกิจหลักของ การปฏิบัตริ าชการหรือ การปรับปรุง
หน่วยงาน
แก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ
ในภารกิจหลัก หรือไม่
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 100 คะแนน
ในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิ
ราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 100 คะแนน
ดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ
ในภารกิจหลัก หรือไม่
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 100 คะแนน
ตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
หรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
หรือไม่
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 100 คะแนน
ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการ
ในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิน้ สุด
โครงการ หรือไม่

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทาง 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ
ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ของหน่วยงาน หรือไม่
ตามภารกิจหลักต่อไปนี้
2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่
หรือไม่
กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social
Media) หรือไม่
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจ
หลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลา
ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตาม
ภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ 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
การตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงานของท่านมี
1) การกาหนดขั้นตอน/กระบวนการ
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือ
อย่างไร
รายงานให้ผรู้ ้องเรียนทราบ หรือไม่
2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน
หรือไม่
3) หน่วยงานของท่านมีการกาหนด
หน่วยงานหรือผูร้ ับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียน หรือไม่
4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่
5) รายงานสรุปผลการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
หรือไม่

ค่าคะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน

4.1 - 4.4
หากตอบข้อ
ใดข้อหนึ่งได้
50 คะแนน
4.5 - 4.8
หากตอบข้อ
ใดข้อหนึ่งได้
50 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน

หมายเหตุ

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงานของท่านมี
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
การดาเนินการเรื่อง
องค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
หรือไม่
2) มีการจัดทาคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
3) มีการให้ความรูต้ ามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
หรือไม่
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่
5) มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อเสนอแนะ หรือไม่
7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุง
ระบบการทางาน หรือไม่
EB10 หน่วยงานของท่านมี
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
การดาเนินการด้าน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
การป้องกันและปราบปราม ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
การทุจริตเป็นอย่างไร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หรือไม่
2) หน่วยงานของท่านมีการ
ดาเนินการตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

ค่าคะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

หมายเหตุ

ประเด็นการสารวจ / ข้อคาถาม
ค่าคะแนน หมายเหตุ
EB11 หน่วยงานของท่านมี
1) มีการรวมกลุม่ ของเจ้าหน้าที่
100 คะแนน
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน
ในหน่วยงานเพื่อ
ที่โปร่งใส หรือไม่
การบริหารงานที่โปร่งใส
2) กรณีที่มีการรวมกลุม่ ของเจ้าหน้าที่ 100 คะแนน
อย่างไร
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

รวม

4,200 คะแนน

