EBIT-School
แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ดาเนินการสารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้แบบ
สารวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของสถานศึกษา ผลประเมินจะ
แสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มี
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ความร่วมมือจากสถานศึกษาของท่านในการตอบแบบสารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร

ชื่อสถานศึกษา
วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ (แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
1.โปรดใส่ เ ครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ ง  ที่ เ ป็ น ตั ว เลื อ กค าตอบที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ส าหรั บ สถานศึ ก ษา
ของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสารและส่งมอบเอกสาร/
หลักฐานที่อ้างอิงนั้น
2.“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่ได้เลือกสาหรับตอบเฉพาะข้อคาถามที่มีคาว่า
“ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจานวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการดาเนินงานตาม
ภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อคาถามที่ไม่ได้ระบุคาว่า “ภารกิจหลัก” หมายถึงการดาเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา
3.รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบสารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคาถาม ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจใช้
หลักฐานอื่นๆ สาหรับการตอบข้อคาถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสาร
4.“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/สถานศึกษาของอื่นของรัฐ ใช้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5.“แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด

ประเด็นคาถาม

มี

ไม่มี





การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 สถานศึกษาของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. / สพท./ และหน่วยงานอื่น
หรือไม่

-2ประเด็นคาถาม

มี

ไม่มี

มีหลักฐาน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558)
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่
(กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด โดยเรียงลาดับจากโครงการทีม่ ี
งบประมาณมากทีส่ ุด ไปหาโครงการที่มีงบประมาณน้อยทีส่ ุด)
2.1 ชื่อโครงการ





2.2 งบประมาณ





2.3 ผู้ซื้อซอง





2.4 ผู้ยื่นซอง





2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก





มีหลักฐาน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(โครงการที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่สถานศึกษาได้จดั ส่งข้อมูลตามแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)
 หลักฐานการปิดประกาศทีไ่ ด้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 หลักฐานการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่น ๆ ที่หลากหลาย
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
***หมายเหตุ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องชี้แจงเหตุผล (ไม่นามาคิดคะแนน)
EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถานศึกษาของท่านมีการดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร
(กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด โดยเรียงลาดับจากโครงการที่มี
งบประมาณมากทีส่ ุด ไปหาโครงการที่มีงบประมาณน้อยทีส่ ุด)
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
 หลักฐานการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของสถานศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
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2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่





















มีหลักฐาน คือ
 ประกาศ และ/หรือ Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือสถานศึกษา
 หลักฐานการเผยแพร่ในสื่ออืน่ ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
3) มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ประกาศ, Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือของสถานศึกษา
 ประกาศการใช้ราคากลางของท้องถิ่น เช่น มาตรฐานราคากลาง
 ประกาศเอกสารการสรุปราคากลางของสถานศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ประกาศ, Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
 บันทึกข้อความรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
 บันทึกเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 เอกสารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
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 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่

มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
– เป้าหมาย /วัตถุประสงค์ของโครงการ – วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง – ปัญหา/อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง – ความคุ้มค่า
– แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557













มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห์ผล (ระบุร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
3.2) ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห์ผล (ระบุร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่

มีหลักฐาน คือ
 บันทึก หรือรายงานการประชุมที่มีข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB4 การดาเนินงานตามคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1) สถานศึกษาของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือการปฏิบตั ิงาน/คูม่ ือกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
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2) สถานศึกษาของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูม่ ือกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่









 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ

มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1) สถานศึกษาของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มี
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่
ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์
มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)

มีหลักฐาน คือ
 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น ระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือนักเรียน คู่มือผู้ปกครอง คู่มือ
ประชาชน
 แผนผังการปฏิบตั ิงานของงานแต่ละด้าน
 บัตรคิวการให้บริการ
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) สถานศึกษาของท่านมีการแสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่









มีหลักฐาน คือ
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน
 คู่มือการให้บริการ เช่น คู่มือนักเรียน คู่มือผู้ปกครอง คู่มือประชาชน
 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคูม่ ือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
3) สถานศึกษาของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
หรือไม่
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มี

ไม่มี

มีหลักฐาน คือ
 ระเบียบ / ข้อบังคับ / มาตรการลงโทษที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เช่น บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ บันทึกเวรยาม
บันทึกขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ
 คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัตริ าชการตามภารกิจหลักของสถานศึกษา)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของสถานศึกษา
(ให้คัดเลือกมา 1 โครงการ/กิจกรรม)
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่













มีหลักฐาน คือ
 หนังสือเชิญประชุม
 รายงานการประชุม/วาระการประชุมทีม่ ีการแสดงความคิดเห็นของบุคคล/สถานศึกษาผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิ
ราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 หนังสือเชิญประชุม
 รายงานการประชุม/วาระการประชุมทีม่ ีการแสดงความคิดเห็นของบุคคล/สถานศึกษาผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คาสั่ง/ประกาศที่มีการระบุหน้าทีก่ ารปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม/วาระการประชุมทีม่ ีการแสดงความคิดเห็นของบุคคล/สถานศึกษาผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
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มี

ไม่มี

















 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดาเนินการตามโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัตริ าชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการติดตามผลการดาเนินงาน
 ปฏิทินการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
 คาสั่ง หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
 ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมือ่
สิ้นสุดโครงการ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดาเนินโครงการที่ระบุการปรับปรุงแก้ไข
 รายงานการประชุม
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของสถานศึกษา
EB7 สถานศึกษาของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของสถานศึกษา หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 โครงสร้างสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นว่ามีงานประชาสัมพันธ์
 แผนผังการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
 คาสั่งการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์ ป้าย หรือสถานที่ที่แสดงว่าเป็นจุดประชาสัมพันธ์
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ ของสถานศึกษาหรือสื่อสังคม (Social Media)
หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของสถานศึกษา
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มี

ไม่มี

3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการของสถานศึกษา
หรือไม่









































 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ

มีหลักฐาน คือ
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนที่สามารถติดต่อได้
 คาสั่งการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์
มีหลักฐาน คือ
4.2 วารสาร
มีหลักฐาน คือ
4.3 จุลสาร
มีหลักฐาน คือ
4.4 แผ่นพับ
มีหลักฐาน คือ
4.5 โทรทัศน์
มีหลักฐาน คือ
4.6 วิทยุ
มีหลักฐาน คือ
4.7 สื่อสังคม
มีหลักฐาน คือ
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลักฐาน คือ
การตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 สถานศึกษาของท่านมีการดาเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร
1) มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือการปฏิบตั ิงานเรื่องร้องเรียน
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มี

ไม่มี













 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือการปฏิบตั ิงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 กาหนดช่องทางการร้องเรียน ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
3) สถานศึกษาของท่านมีการกาหนดกลุ่มงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบตั ิงานเรื่องร้องเรียน (ต้องแนบคาสั่งกลุ่มงานหรือผู้รบั ผิดชอบเรื่องร้องเรียนไว้ภายในเล่มคู่มือ)
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
หรือไม่

มีหลักฐาน คือ
 Print Screen รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)จากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี (ให้ขึ้นประกาศทางเว็บไซต์ว่าไม่มเี รื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่









มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี (ให้บันทึกรายงานเสนอผู้บริหารว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซือ้ จัดจ้าง)
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
EB9 สถานศึกษาของท่านมีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรูเ้ รื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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2)

3)

4)

5)

มี

ไม่มี

 โครงการจัดประชุม
 ตารางการประชุม
 หนังสือเชิญวิทยากร
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่


มีหลักฐาน คือ
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นของสถานศึกษา
 ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่แก่ครูและ


บุคลากรทางการศึกษาหรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคูม่ ือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกการประชุม หรือรายงานการประชุม หรือวาระการประชุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประมวลจริยธรรมฯ
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่


มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกการประชุมการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในสถานศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ


จัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพือ่ ตรวจสอบบุคคลากรในสถานศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัตงิ านเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในสถานศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 บันทึก หรือรายงานผลการตรวจสอบบุคคลากรในสถานศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
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6) มีรายงานผลการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่

มี

ไม่มี









มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการ
ทางาน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการปรับปรุงการทางานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 แผนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณต่อไป
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
EB10 สถานศึกษาของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสถานศึกษา 

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา
 รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) สถานศึกษาของท่านมีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อเนื่อง


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รายงานผลการดาเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(อย่างน้อย 1 โครงการ)
 ภาพถ่ายการปฏิบัติกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
3) มีแผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559หรือไม่


มีหลักฐาน คือ
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
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มี

ไม่มี

EB11 สถานศึกษาของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่





มีหลักฐาน คือ
 รายชื่อคณะกรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี เพราะ
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานของกลุม่
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ

------------------------------------------------------------ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





