
ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสียมโีอกาสเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
 ของหน่วยงานอยา่งไร

300 300 100.00

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัแผนงาน/โครงการ ตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน  หรือไม่ 100 100

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน หรือไม่ 100 100

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนนิการโครงการ ตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของทา่นมกีารปฏบิตังิานตามคู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบิตังิานตามภารกิจหลักอยา่งไร 200 200 100.00

1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังานตามภารกจิหลัก หรือไม่ 100 100

2) มีรายงานผลการปฏบิติังานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังานตามภารกจิหลัก หรือไม่ 100 100

      1. การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

EB1

EB ประเดน็ค าถาม
คะแนน

เตม็

ผลการประเมนิ

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

รหสัหน่วยงาน G15 ชือ่หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ผลคะแนนอุทธรณ์ เหตผุลทีไ่ม่ไดค้ะแนน

EB2

หน้าที ่1



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

EB ประเดน็ค าถาม
คะแนน

เตม็

ผลการประเมนิ

ผลคะแนนอุทธรณ์ เหตผุลทีไ่ม่ไดค้ะแนน

หน่วยงานของทา่นมกีารปฏบิตังิาน/การบริการตามภารกิจหลักดว้ยความเปน็ธรรมอยา่งไร 200 100 50.00

1) มีการแสดงขัน้ตอนการปฏบิติังานตามภารกจิหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนนิการใหผู้้รับบริการหรือใหผู้้มี
 ส่วนได้ส่วนเสียทราบอยา่งชัดเจน หรือไม่

100 100

2) มีระบบการปอ้งกนัหรือการตรวจสอบเพื่อปอ้งกนัการละเว้นการปฏบิติัหนา้ที่ตามภารกจิหลัก หรือไม่ 100 0 ไม่ส่งหลักฐาน

หน่วยงานของทา่นมกีารด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างดว้ยความโปร่งใสอยา่งไร 300 300 100.00

1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏบิติัการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ  หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 100 100

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอยา่งเปน็ระบบเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 เพื่อใหส้าธารณชนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของหนว่ยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้หรือไม่ 100 100

3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกีย่วข้องระหว่างเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้องกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อปอ้งกนั 
ผลประโยชนท์บัซ้อน หรือไม่ 100 100

EB4

EB3

2. การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าที ่2



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

EB ประเดน็ค าถาม
คะแนน

เตม็

ผลการประเมนิ

ผลคะแนนอุทธรณ์ เหตผุลทีไ่ม่ไดค้ะแนน

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของทา่นมกีารด าเนินการเก่ียวกับการเปดิเผยขอ้มลูการจัดซ้ือจัดจ้าง
 แตล่ะโครงการใหส้าธารณชนรับทราบอยา่งไร 500 500 100.00

โครงการที่ 1 100 100 100.00
1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหนว่ยงาน
ก าหนด หรือไม่

1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชือ่ผู้มีคุณสมบติัเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบวุิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
    ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

โครงการที่ 2 100 100 100.00

2.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ   หนว่ยงาน
ก าหนด หรือไม่

2.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

2.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

2.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชือ่ผู้มีคุณสมบติัเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

2.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบวุิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

EB5

หน้าที ่3



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

EB ประเดน็ค าถาม
คะแนน

เตม็

ผลการประเมนิ

ผลคะแนนอุทธรณ์ เหตผุลทีไ่ม่ไดค้ะแนน

โครงการที่ 3 100 100 100.00

3.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหนว่ยงาน
ก าหนด หรือไม่
3.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

3.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

3.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชือ่ผู้มีคุณสมบติัเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

3.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบวุิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

โครงการที่ 4 100 100 100.00

4.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ   หนว่ยงาน
ก าหนด หรือไม่

4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

4.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชือ่ผู้มีคุณสมบติัเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

4.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบวุิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

โครงการที่ 5 100 100 100.00

5.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหนว่ยงาน
ก าหนด หรือไม่

5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

5.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชือ่ผู้มีคุณสมบติัเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

5.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบวุิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่

หน้าที ่4



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

EB ประเดน็ค าถาม
คะแนน

เตม็

ผลการประเมนิ

ผลคะแนนอุทธรณ์ เหตผุลทีไ่ม่ไดค้ะแนน

หน่วยงานของทา่นมกีารวิเคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้างอยา่งไร 200 200 100.00

1) มีการวิเคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2559 หรือไม่ 100 100

2) มีการน าผลการวิเคราะหก์ารจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง
 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของทา่นมชีอ่งทางใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มลูของหน่วยงานอยา่งไร 400 400 100.00

1) มีหนว่ยประชาสัมพนัธ์ ณ ที่ท าการของหนว่ยงาน หรือไม่ 100 100

2) มีส่ือประชาสัมพนัธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหนา้ที่ของหนว่ยงานทางช่องทางใดบา้ง (อยา่งนอ้ย 4 ช่องทาง) 100 100

3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนนิงานตามบทบาทภารกจิที่เปน็ปจัจุบนัทางเว็บไซต์ของหนว่ยงานหรือส่ืออืน่ๆ หรือไม่ 100 100

4) มีระบบการใหข้้อมูลการด าเนนิงานของหนว่ยงานผ่านหมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ ตอบรับ
อตัโนมัติหรือมีเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานใหบ้ริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหนว่ยงาน หรือไม่ 100 100

หน่วยงานของทา่นมกีารด าเนินการเก่ียวกับเรือ่งร้องเรียนการปฏบิตังิาน /การใหบ้ริการอยา่งไร
400 400

100.00

1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขัน้ตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน หรือไม่ 100 100

2) มีการก าหนดหนว่ยงานหรือเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน หรือไม่ 100 100

3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนนิการเกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 100 100

4) มีรายงานสรุปผลการด าเนนิการเร่ืองร้องเรียน พร้อมระบปุญัหาอปุสรรคและแนวทางแกไ้ข และเผยแพร่ใหส้าธารณชน 
รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออืน่ๆ หรือไม่

100 100

EB6

EB7

EB8

หน้าที ่5



ผลคะแนน
ร้อยละ 

(100.00)

EB ประเดน็ค าถาม
คะแนน

เตม็

ผลการประเมนิ

ผลคะแนนอุทธรณ์ เหตผุลทีไ่ม่ไดค้ะแนน

หน่วยงานของทา่นมกีารด าเนินการเพ่ือปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในหน่วยงานอยา่งไร 400 300 75.00

1) มีการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกีย่วกบัการปฏบิติังานที่อาจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน หรือไม่ 100 100

2) มีการจัดท าคู่มือเกีย่วกบัการปฏบิติังานเพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน หรือไม่ 100 100

3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปล่ียนความรู้ภายในหนว่ยงาน เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน
 แกเ่จ้าหนา้ที่ หรือไม่

100 100

4) มีการปรับปรุงขัน้ตอน/แนวทางการปฏบิติังานหรือระเบยีบเพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน หรือไม่ 100 0 0

มรภ.ก าแพงเพชร ได้จดัท าแนวทางปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในคู่มือป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน 2 ฉบับ โดยฉบับที2่ เป็นฉบับ
ปรับปรุงให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นการจดัท า
คู่มือป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน  EB 9 (2) จงึไม่ใช่
การด าเนินการตามขอ้ค าถามทีแ่สดงถงึการปรับปรุง
ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่
ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานของทา่นมกีารด าเนินการดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในหน่วยงานอยา่งไร 200 200 100.00

1) มีการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิการตามแผนปฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตของหนว่ยงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.
 2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

100 100

2) มีผลการด าเนนิการตามแผนปฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตของหนว่ยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 100 100

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของทา่นมกีารรวมกลุม่เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอยา่งไร 200 100 50.00

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 100 100

2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหนา้ที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกจิกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ ปรับปรุง
การบริหารงานของหนว่ยงานใหม้ีความโปร่งใสยิง่ขึน้ หรือไม่

100 0 ไม่ส่งหลักฐาน

คะแนนรวม EB1-11 3,300 3,000 90.91

EB10

EB11

EB9

หน้าที ่6


