
ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
 ของหน่วยงานอย่างไร

300 300 100.00

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  หรือไม่ 100 100

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ 100 100

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร 200 200 100.00

1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 100 100

2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร 200 200 100.00

1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มี
 ส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่

100 100

2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่
100 100

เหตุผลที่ไม่ได้คะแนน

      1. การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

EB1

EB ประเด็นค าถาม
คะแนน

เต็ม

ผลการประเมิน

         ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสหน่วยงาน  00073  ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ

EB2

EB3

2. การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนา้ที ่1



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

เหตุผลที่ไม่ได้คะแนนEB ประเด็นค าถาม
คะแนน

เต็ม

ผลการประเมิน

หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร

300 300 100.00

1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ  
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 100 100

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100 100

3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

100 100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
 แต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 500 500 100.00

โครงการที่ 1 100 100 100.00

1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
ก าหนด หรือไม่

1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
    ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

โครงการที่ 2 100 100 100.00

2.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ   หน่วยงาน
ก าหนด หรือไม่

2.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

EB4

EB5

หนา้ที ่2



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

เหตุผลที่ไม่ได้คะแนนEB ประเด็นค าถาม
คะแนน

เต็ม

ผลการประเมิน

2.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

2.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

2.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

โครงการที่ 3 100 100 100.00

3.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
ก าหนด หรือไม่
3.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

3.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

3.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

3.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

โครงการที่ 4 100 100 100.00

4.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ   หน่วยงาน
ก าหนด หรือไม่

4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

4.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

4.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

โครงการที่ 5 100 100 100.00

5.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
ก าหนด หรือไม่

5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

หนา้ที ่3



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

เหตุผลที่ไม่ได้คะแนนEB ประเด็นค าถาม
คะแนน

เต็ม

ผลการประเมิน

5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

5.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

5.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 200 200 100.00

1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 100 100

2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 400 400 100.00

1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 100 100

2) มีส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 100 100

3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ืออื่นๆ หรือไม่ 100 100

4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ ตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 400 400 100.00

1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน หรือไม่ 100 100

2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน หรือไม่ 100 100

3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 100 100

4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน 
รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออื่นๆ หรือไม่

100 100

หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 400 400 100.00

1) มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 100 100

EB6

EB7

EB8

EB9

หนา้ที ่4



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

เหตุผลที่ไม่ได้คะแนนEB ประเด็นค าถาม
คะแนน

เต็ม

ผลการประเมิน

2) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 100 100

3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่

100 100

4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 200 200 100.00

1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
 2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

100 100

2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 100 100

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร 200 200 100.00

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 100 100

2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ ปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

100 100

คะแนนรวม EB1-11 3,300 3,300 100.00

EB10

EB11

หนา้ที ่5


