
การให้คะแนนแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเด็นการส ารวจ / ข้อค าถาม ค่าคะแนน หมายเหตุ 
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจดัซ้ือจัดจ้าง 
EB1 หน่วยงานของท่านม ี

การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 

1) มีการประกาศเผยแพร่แผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
(ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ 
หลังจากท่ีไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559) 
หรือไม ่

100 คะแนน  

    2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ 
หรือไม ่
2.1) ช่ือโครงการ 
2.2) งบประมาณ 
2.3) ผู้ซื้อซอง 
2.4) ผู้ยื่นซอง 
2.5) ผู้ได้รับคดัเลือก 

ข้อละ 20 
คะแนน 
รวม 100 
คะแนน 

 

 

    

    

    

    

    
EB2   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงานของท่านม ี
การด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยข้อมูลผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
ให้สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร 
(กรณีการจัดซื้อจดัจ้าง
มากกว่า 5 โครงการ ให้แสดง
หลักฐาน 5 โครงการที่มี
งบประมาณสูงสุด)  
  

1) มีการประกาศเผยแพร่การจดัซือ้
จัดจ้างแตล่ะโครงการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 

100 คะแนน 
 

 

  
  
  
  

2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกตดัสินผล 
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม ่

100 คะแนน  

3) มีการประกาศวิธีการค านวณ 
ราคากลางของแตล่ะโครงการ หรอืไม ่

100 คะแนน  

4) มีการประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคา/
งานท่ีมีสิทธิไดร้ับการคดัเลือกแต่ละ
โครงการ หรือไม ่

100 คะแนน 
 

 

5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจดัจา้ง
แต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและเหตผุลที่ใช้ในการตดัสนิ 
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง หรือไม ่

100 คะแนน  



ประเด็นการส ารวจ / ข้อค าถาม ค่าคะแนน หมายเหตุ 
EB3 
  
  
  
  

การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน 
และกระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

1) มีการจดัท ารายงานผลการจดัซือ้
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 หรือไม่ 

100 คะแนน  

2) มีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ่

100 คะแนน  

 3) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

  

3.1) ร้อยละของจ านวนโครงการ
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

50 คะแนน  

3.2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณ
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

50 คะแนน  

4) มีการปรับปรุงการด าเนินงานดา้น
การจัดซื้อจดัจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจดัจ้างในปีท่ีผ่านๆ มา 
หรือไม ่

100 คะแนน  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
EB4 

  
การด าเนินงานตามคู่มอื
ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกจิหลกั 
 
 
 

1) หน่วยงานของท่านมีแนวทาง 
การปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิงานตาม 
ภารกิจหลัก หรือไม ่

100 คะแนน  

2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
การปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิงานตาม 
ภารกิจหลัก หรือไม ่

100 คะแนน  

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ  
EB5 ความเป็นธรรมในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั 
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ 
หรือเครื่องมือการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจหลักที่มคีวามเป็นธรรม/ 
ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ 
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้ 
บริการออนไลน์ มรีะบบบัตรคิว เปน็ต้น) 

100 คะแนน  



ประเด็นการส ารวจ / ข้อค าถาม ค่าคะแนน หมายเหตุ 
    2) หน่วยงานของท่านมีการแสดง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลา
ที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ 
หรือให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบ 
อย่างชัดเจน หรือไม ่

100 คะแนน  

   3) หน่วยงานของท่านมีระบบ 
การป้องกันหรือการตรวจสอบ 
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในภารกิจหลัก หรือไม ่

100 คะแนน  

การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) 
EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาส

เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  
 

1) ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การปฏิบัตริาชการหรือ การปรบัปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบตัิราชการ 
ในภารกิจหลัก หรือไม ่

100 คะแนน  

  
  
  

  

  
  
  
  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรอื
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบตัิ
ราชการในภารกจิหลัก หรือไม ่

100 คะแนน  

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบตัิราชการ 
ในภารกิจหลัก หรือไม ่

100 คะแนน  

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
หรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก 
หรือไม ่

100 คะแนน  

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการ
ในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิน้สุด
โครงการ หรือไม ่
 

100 คะแนน  



ประเด็นการส ารวจ / ข้อค าถาม ค่าคะแนน หมายเหตุ 
การเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EB7  หน่วยงานของท่านมชี่องทาง

ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลู
ตามภารกิจหลักต่อไปนี้ 
หรือไม่ 

1) มีหน่วยประชาสมัพันธ์ ณ ท่ีท าการ
ของหน่วยงาน หรือไม ่

100 คะแนน  

  
  
  
  

2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่
กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หรือไม ่

100 คะแนน  

3) มีระบบการให้ข้อมลูตามภารกจิ
หลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานให้บริการข้อมลูตลอดเวลา
ท าการของหน่วยงาน หรือไม ่

100 คะแนน  

 4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตาม 
ภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม ่ 
4.1 หนังสือพิมพ ์
4.2 วารสาร 
4.3 จุลสาร  
4.4 แผ่นพับ 

4.1 - 4.4   
หากตอบข้อ
ใดข้อหนึ่งได ้
50 คะแนน 

 

   

   
4.5 โทรทัศน ์
4.6 วิทยุ 
4.7 สื่อสังคม 
4.8 อื่นๆ โปรดระบ ุ

4.5 - 4.8 
หากตอบข้อ
ใดข้อหนึ่งได้  
50 คะแนน 

 
  
  

  
  

 

     
การตอบสนองข้อร้องเรียน 
EB8  

  
  

  

หน่วยงานของท่านม ี
การด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
อย่างไร   
  

1) การก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือ
รายงานให้ผูร้้องเรียนทราบ หรือไม่ 

100 คะแนน  

2) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน 
หรือไม ่

100 คะแนน  

3) หน่วยงานของท่านมีการก าหนด
หน่วยงานหรือผูร้ับผดิชอบ 
เรื่องร้องเรียน หรือไม ่

100 คะแนน  

4) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
เรื่องร้องเรียนจดัซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรอืไม ่

100 คะแนน  

5) รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมท้ังระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
หรือไม ่

100 คะแนน  



ประเด็นการส ารวจ / ข้อค าถาม ค่าคะแนน หมายเหตุ 
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
EB9 

  
หน่วยงานของท่านม ี
การด าเนินการเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร 
 
  

1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่
หรือไม ่

100 คะแนน  

2) มีการจัดท าคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏบิัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่

100 คะแนน  

  
  

  3) มีการให้ความรูต้ามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่
หรือไม ่

100 คะแนน  

  
  
  
  

4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม ่

100 คะแนน  

  
  
  

5) มีแนวทางการปฏิบัติงาน 
ในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกบั 
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้างหรอืไม ่

100 คะแนน  

6) มีรายงานผลการปฏบิัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อเสนอแนะ หรือไม ่

100 คะแนน  

7) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุง
ระบบการท างาน หรือไม ่

100 คะแนน  

EB10 หน่วยงานของท่านม ี
การด าเนินการด้าน 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นอย่างไร 

1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หรือไม ่

100 คะแนน  

2) หน่วยงานของท่านมีการ
ด าเนินการตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่

100 คะแนน  

3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม ่

100 คะแนน  



ประเด็นการส ารวจ / ข้อค าถาม ค่าคะแนน หมายเหตุ 
EB11  

  
หน่วยงานของท่านม ี
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเพ่ือ 
การบริหารงานที่โปร่งใส
อย่างไร 
 

1) มีการรวมกลุม่ของเจ้าหน้าท่ี 
ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน 
ที่โปร่งใส หรือไม ่

100 คะแนน  

2) กรณีที่มีการรวมกลุม่ของเจ้าหน้าท่ี
เพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส  
กลุ่มดังกลา่วมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุง 
การบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งข้ึน หรือไม ่

100 คะแนน  

รวม 4,200 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


