EBIT-School
แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ(สำนักงำน ป.ป.ช.) ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยใช้แบบสำรวจซึ่ง
ได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของสถำนศึกษำ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำก
ยิ่งขึ้น
ควำมร่วมมือจำกสถำนศึกษำของท่ำนในกำรตอบแบบสำรวจจะสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่ดี ตลอดจนช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของประชำชนผู้รับบริกำร
ที่มีต่อองค์กร
---------------------------------------------------------------------ชื่อสถำนศึกษำ
 วิ ธี ก ำ ร ต อ บ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ
(แบบ Evidence-based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
1. โปรดใส่ เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสำหรับ สถำนศึกษำของท่ำน และหำกมี
เอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสำรและส่งมอบเอกสำร/หลักฐำนทีอ่ ้ำงอิงนั้น
2. "ภำรกิจหลัก" หมำยถึง ภำรกิจหลัก ตำมอำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่ได้เลือกสำหรับตอบเฉพำะข้อคำถำมที่มีคำว่ำ "ภำรกิจหลัก"
โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร หรือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ หรือ มีระยะเวลำ ในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ
มำกกว่ำภำรกิจอื่น ส่วนข้อคำถำมที่ไม่ได้ระบุคำว่ำ "ภำรกิจหลัก" หมำยถึง กำรดำเนินงำนในภำพรวมของสถำนศึกษำ
3. รำยชื่อหลักฐำนที่ระบุในแบบสำรวจฯ นี้ จะเป็นรำยชื่อหลักฐำนที่ใช้เป็นแนวทำงกำรตอบข้อคำถำม ทั้งนี้ สถำนศึก ษำอำจใช้
หลักฐำนอื่นๆ สำหรับกำรตอบข้อคำถำมนั้นได้ โดยให้ ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสำร
4. “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนอื่นของรัฐ ใช้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
5. “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำหนด
๖. อ่ำนคำอธิบำยแบบประเมินก่อน
ประเด็นคำถำม

มี

ไม่มี

กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
EB1 สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับ  
จัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของสถำนศึกษำที่ได้แสดงว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่ แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ.
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่
2.1 ชื่อโครงกำร
 
2.2 งบประมำณ
 
2.3 ผู้ซื้อซอง
 
2.4 ผู้ยื่นซอง
 
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
 
[1]

ประเด็นคำถำม

มี

ไม่มี

มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของสถำนศึกษำที่ได้แสดงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (โครงกำรที่ได้
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันทีส่ ถำนศึกษำได้จัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….……….....
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่ำงไร (กรณีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงมำกกว่ำ 5 โครงกำร ให้แสดงหลักฐำน 5 โครงกำรที่มงี บประมำณสูงสุด)
1) มี ก ำรประกำศเผยแพร่ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งแต่ ล ะโครงกำรล่ ว งหน้ ำ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ระยะเวลำตำมที่ ก ฎหมำย  
กำหนด หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน เช่น ประกำศ, Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสถำนศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
2) มี ก ำรประกำศเผยแพร่ ห ลั ก เกณ ฑ์ ในกำรพิ จ ำรณ ำคั ด เลื อ กตั ด สิ น ผลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งแต่ ล ะโครงกำร  
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน เช่น ประกำศ, Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสถำนศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….…………………………………
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
3) มีกำรประกำศวิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่
 
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน เช่น ประกำศ, Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสถำนศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..…………….............
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
4) มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกแต่ละโครงกำร หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน เช่น ประกำศ, Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสถำนศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………………..……….............
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
5) มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ ใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ.
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………………………….
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1) มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
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กำรตัดสินผล 







ประเด็นคำถำม

มี

ไม่มี

























มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
 หลักฐำน หรือ Print screen รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2557 จำกเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ
 รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...……………
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
2) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..............................
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
3) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2557
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................
 ไม่มี เพรำะ....................................................................................................................................
3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………….……………………………………………….................
 ไม่มี เพรำะ....................................................................................................................................
4) มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในปีที่ผ่ำนๆมำ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนแสดงสิ่งที่ปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2558....................
 ข้อมูลแสดงผลกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558.................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........…………………………………….………………………………….........................................
 ไม่มี เพรำะ.......................................................................................................................................
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
EB4 กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) สถำนศึกษำของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งกำร/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน.……………………………….....…………………………………
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คูม่ ือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน............................…………………………..….
 อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..…
 ไม่มี เพรำะ......................................................................................................................................
2) สถำนศึกษำของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/
คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
[3]

ประเด็นคำถำม
มี
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..………..
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ข อ ง ท่ ำ น มี ร ะ บ บ เก ณ ฑ์ ห รื อ เค รื่ อ ง มื อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ ห ลั ก 
ที่มีควำมเป็นธรรม/ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ มีระบบบัตรคิว
เป็นต้น
มีหลักฐำน คือ
 เอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำน
 Print screen
 บัตรคิวกำรให้บริกำร
 ทะเบียนควบคุมกำรให้บริกำรรับเรื่อง
 เกณฑ์กำรพิจำรณำเพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………….……………………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำร
ดำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 คู่มือกำรให้บริกำร
 Print screen แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบตั งิ ำนจำกเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….……………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
3) สถำนศึกษำของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ในภำรกิจหลัก
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่.
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………….……………………....
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัตริ ำชกำรตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ
1) ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่ว นร่ว มในกำรแสดงควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ กำรปฏิบัติร ำชกำรหรือ กำรปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรประชุมที่ระบุรำยชื่อและรำยละเอียดควำมคิดเห็นของบุคคล/สถำนศึกษำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………………………………………….……………..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจ
หลัก หรือไม่
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3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพั ฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก 
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงกำร
 รำยงำนกำรประชุม.
 รำยงำนสรุปกำรร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำร
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำร ประกอบคำบรรยำย
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................………………………………………………………………………….…….…………..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือประเมินผลกำรปรับปรุง

แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัตริ ำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำน.
 รำยงำนผล
 ภำพถ่ำยกำรดำเนินโครงกำร
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………………………………..……………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำโครงกำรในภำรกิจหลักอย่ำงต่อเนื่อง

เมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมรูปแบบของสำนักนโยบำยและแผนฯ สพฐ.
 รำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………….…………………………….…………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................



มีหลักฐำน คือ
 โครงกำร
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนสรุปกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร ประกอบคำบรรยำย
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………….…………………………………………..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ
EB7 สถำนศึกษำของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของสถำนศึกษำ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงสร้ำงสถำนศึกษำ......………………………………….............………………………….……
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน....……………………………………………………………………………….…........................
 คำสั่งกำรปฏิบตั ิงำน.…………………………………………………………………………………………......................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….………………….....................
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) มีข้อมูลตำมภำรกิจหลักตำมที่กฎหมำยกำหนดทำงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่
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มีหลักฐำน คือ
 Print screen เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของสถำนศึกษำ.
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..…..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
3) มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ
หรือมีเจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำทำกำรของสถำนศึกษำ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบุหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือหมำยเลข Call Center....……………………………………………………..
 บรรจุอยู่ในโครงสร้ำงสถำนศึกษำ....…………………………………………..…………………
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน....……………………………………………….……………………………………………………….
 คำสั่งกำรปฏิบตั ิงำน.…………………………………………………….……………………………………………………….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………….……………………………………………………….
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
4) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก ทำงสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.2 วำรสำร
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.3 จุลสำร
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.4 แผ่นพับ
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.5 โทรทัศน์
มีหลักฐำน คือ...........................................................................................................................
4.6 วิทยุ/วิทยุชุมชน
มีหลักฐำน คือ............................................................................................................................
4.7 สื่อสังคม
มีหลักฐำน คือ............................................................................................................................
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลักฐำน คือ............................................................................................................................
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร
1) มีกำรกำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและกำรตอบสนองหรือรำยงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….……………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
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3) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรกำหนดกลุ่มงำนหรือผู้รบั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังกำรปฏิบตั ิงำนเรือ่ งร้องเรียน
 คำสั่งกำรปฏิบตั ิงำน.
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…………....…………………………………..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................

มี


ไม่มี


4) มีกำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและ
แนวทำงแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print screen รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงจำกเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ............................……………………………………………………….………………………………….
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
5) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขหรือไม
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………………………….……..………………………………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................

























กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
EB9 สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร
1) มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื่อ ให้ค วำมรู้เรื่อ งกำรป้ อ งกันผลประโยชน์ทั บซ้อ นแก่เจ้ำหน้ำ ที่หรื อไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรประชุมหรือสัมมนำเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ภำพถ่ำย (ระบุวัน/เดือน/ปีทบี่ ันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่
 อื่นๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………………………………..…………………...
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) มีกำรจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ........................…………………………………………………………………………..……...……......
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
3) มี ก ำรให้ ค วำมรู้ ต ำมคู่ มื อ หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ กำรป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นแก่
เจ้ำหน้ำที่ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรฝึกอบรมตำมคูม่ ือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ภำพถ่ำย ประกอบกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรม (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก)
เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................…………………………………………………………………….…………….……......
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
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ประเด็นคำถำม
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………….…….....
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
5) มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในสถำนศึกษำถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในสถำนศึกษำถึงควำมเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง.
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................…………………………………….…………………………………………………………….....
 ไม่มี เพรำะ...................................................................................................................................................
6) มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………….…………………….....
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
7) มีกำรนำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อ ป้อ งกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นไปปรับปรุง ระบบกำรทำงำน
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนจำกข้อเสนอแนะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………………………………........
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
EB10 สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร
1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของสถำนศึกษำประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของ
สถำนศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................…………………………………………………………….…………………………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตต่อเนื่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต (อย่ำงน้อย 1 โครงกำร)
 อื่นๆ โปรดระบุ..................………………………………………………………………………………………......………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
3) มีแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
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ไม่มี

























ประเด็นคำถำม
มีหลักฐำน คือ
 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................………………………………………………………………………………….……..……
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
EB11 สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำเพื่อ
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร
1) มีกำรรวมกลุม่ ของเจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยชื่อคณะกรรมกำร/ชมรม/สมำชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ
หรือแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….……..............
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ผลกำรดำเนินงำนของกลุม่
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรรวมกลุ่ม (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก)
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………….……….………………..……………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบสำรวจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)
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