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คำ�นำ�
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน
ป.ป.ช.) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้อนุมตั ิ
ให้ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๘
และเพือ่ ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ได้ร่วมกันจัดท�ำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ขึน้ และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความเป็นเอกภาพ
ลดความซ�้ำซ้อน สามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการตอบตัวชี้วัดตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐที่มีค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบการประเมิน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดให้มีการบูรณาการ การประเมินเข้าด้วยกัน
พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด�ำเนินงาน
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ของหน่วยงานภาครัฐขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ซึ่งจะเป็นผู้ท�ำการประเมินโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส� ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ร่วมกับ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จะด�ำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายได้แก่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบสุจริต ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คูร่ ว่ มพัฒนา และโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ซึง่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ประกอบด้วย ๓ แบบ ได้แก่ ๑) Internal Integrity
and Transparency Assessment ๒) External Integrity and
Transparency Assessment ๓) Evidence-based Integrity and
Transparency Assessment
หวังว่าคูม่ อื การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ นีค้ งจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
หากมี ข ้ อ สงสั ย ประการใดสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ โ ดยตรง
จากผูร้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
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คำ�ชี้แจง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต จึ ง มอบหมายให้ ส� ำ นั ก พั ฒ นานวั ต กรรม
การจัดการศึกษา ด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้นักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทุกคนมีความรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง มีทกั ษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริยธรรม ควบคูก่ บั การพัฒนาครู (ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษา) โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน อันจะ
น�ำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดำ� เนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ดำ� เนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
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ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการ
สร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ�ำนวน ๒๒๕ โรงเรียน และ
ด�ำเนินการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๐ ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ส�ำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
เพิม่ ขึน้ อีก ร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวนโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดเป้าหมาย ที่จะขยายเครือข่ายให้
ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียน รวมทัง้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จะต้องเข้าร่วมโครงการส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น”
และจะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น ส�ำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารคู่มือแนวทางการ
ด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อใช้เป็น
เครือ่ งมือในการชีแ้ จงและสร้างความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
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ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ
เอกสารคู่มือแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารการด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จ�ำนวน ๔ เรื่อง เอกสารการด�ำเนิน
กิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จ�ำนวน ๙ เรื่อง
และเอกสารประกอบการประเมินส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและ
โรงเรียนสุจริต จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. เอกสารแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย
		 ๑.๑ แนวทางการด�ำเนินงานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
			 สุจริต
		 ๑.๒ แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานส�ำนักงาน
			 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
		 ๑.๓ แนวทางการด�ำเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. จังหวัด
		 ๑.๔ แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาส�ำนักงาน
			 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
๒. เอกสารแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนสุจริต
ประกอบด้วย
		 ๒.๑ แนวทางการด�ำเนินงานโรงเรียนสุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ช

		 ๒.๒
			
		 ๒.๓
			
		 ๒.๔
		 ๒.๕
		 ๒.๖
		 ๒.๗
			
		 ๒.๘
			
		 ๒.๙
			

แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
สุจริต
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช.
สพฐ. ชุมชน
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมสร้างส�ำนึกพลเมือง (Project
Citizen)
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตอ่ ต้านการทุจริต
ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบการ
พัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

๓. เอกสารคูม่ อื ทีใ่ ช้ในการประเมินส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย
		 ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
		 ๓.๒ คู่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
			 ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency
			 Assessment : ITA)
		 ๓.๓ คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความ
			 โปร่งใส

ซ
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในทางลบ
โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์ การคอร์รัปชัน (Corruption Perception
Index – CPI) ทีจ่ ดั ท�ำโดยองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖ อยูท่ ี่ ๓.๒ – ๓.๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ ม ๑๐ และตามที่ ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช.ได้ ก� ำ หนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความสุจริต ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนี CPI
โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน
ของไทยให้ถงึ ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำ� เนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
เพื่อยกระดับมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และความโปร่งใส
ให้เป็นแนวทางทีส่ อดคล้องกับแนวนโยบาย การบริหารประเทศของรัฐบาล
ทีไ่ ด้แถลงต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์
ส�ำนักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริตของส�ำนักงาน
ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment – ITA) โดยบูรณาการและปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการด�ำเนินงาน (Integrity Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐที่
น�ำมาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และเป็นการสร้างเครือ่ งมือการประเมินทีผ่ นวกหลักการประเมิน
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เชิงภาพลักษณ์ (Perception based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence based) โดยมุ่งหวังให้เกิด การบริหารงานที่โปร่งใสและ
เป็นธรรมในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยให้มีการ
จัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน�ำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
ของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ เป้าหมายการด�ำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด�ำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ได้แก่
๑. ส� ำ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเขตสุจ ริต
ต้นแบบ และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคู่ร่วมพัฒนา รวมจ�ำนวน ๒๐
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ�ำนวน ๒๒๕ โรงเรียน
๓. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
๔. เครือข่ายโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบส�ำรวจ ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment – ITA) ส�ำหรับใช้ประเมินส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียน
สุจริตทุกโรงเรียนโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. และ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ร่วมกันก�ำหนดไว้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๒. วัตถุประสงค์
		 ๒.๑ เพือ่ ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน
ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และระดับสถานศึกษา ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ เพื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะแก่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีเ่ ข้ารับการประเมินส�ำหรับการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน

๓. กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
๓.๑ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต้นแบบเขตสุจริต จ�ำนวน ๑๐ เขต
พื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคู่ร่วมพัฒนา จ�ำนวน ๑๐ เขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ โรงเรี ย นสุ จ ริ ต ต้ น แบบ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๒๒๕ โรงเรียน
๓.๓ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
๓.๔ เครือข่ายโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน
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๔. กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เป็น
การประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงาน (Integrity
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส�ำเร็จคือ องค์การ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission:
ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำ� หนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด�ำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการประเมิน โดยจ�ำแนก
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลง
ไปสู่ค�ำถามที่ใช้ในการสอบถาม ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น
๕ ดัชนี ดังนี้
		 ๔.๑ ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ใน
การรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์
(Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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		 ๔.๒ ความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ประเมิ น จาก
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู ้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
		 ๔.๓ คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service
Delivery) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
		 ๔.๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมิน
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อ
เท็จจริงในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
		 ๔.๕ คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)
ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
แผนภาพ ดัชนีของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Comprehensive Integrity & Transparency

Transparency Accountability
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency)
ดัชนีความโปร่งใส เป็นการประเมินระดับการด�ำเนินงานตามเงือ่ นไข
คุณลักษณะ ขั้นตอน หรือกิจกรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ทีแ่ สดงถึงการด�ำเนินงานทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นธรรม ได้มาตรฐานทีห่ น่วยงาน
ก�ำหนดตามอ�ำนาจหน้าที่   และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึง
การตอบสนองและจัดการเกี่ยวกับระบบข้อร้องเรียน โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพืน้ ฐานข้อเท็จจริง
จากเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒
ตัวชี้วัด ดังนี้
		 ๑.๑		การด�ำเนินงานขององค์กร ประเมินจากการด�ำเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การให้และเปิดเผยข้อมูล
การจัดซือ้ จัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบตั ิ
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
		 ๑.๒		ระบบการร้องเรียนขององค์กร ประเมินจากการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นประเด็นการ
ประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการ
แจ้งผลร้องเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ

การมีส่วนร่วม

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้และการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

การด�ำเนินงานขององค์กร

ความโปร่งใส (Transparency)

การแจ้งผลร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

การตอบสนองข้อร้องเรียน

ระบบการร้องเรียนขององค์กร

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีความโปร่งใส (Transparency)

๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)
ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นการประเมินระดับการให้บริการหรือ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของหน่วยงาน ซึง่ ยึดหลักความรับผิดชอบ
มาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณข้าราชการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้
ค�ำนึงถึงความถูกต้อง การใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
		 ๒.๑		ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ประเมินจากผลการด�ำเนิน
งานหรือการให้บริการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน
ซึง่ สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม หรือจรรยาข้าราชการ หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค�ำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
		 ๒.๒		ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินจากผล
การด�ำเนินงานหรือการให้บริการตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของหน่วยงาน
ซึง่ ได้รบั การยอมรับหรือความเชือ่ ถือจากผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีแ่ สดงถึงความพยายามในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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แผนภาพ ดัชนีของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability)
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่

๓. ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
(Integrity in Service Delivery)
ดัชนีคุณธรรมการให้บริการ เป็นการประเมินระดับคุณธรรมใน
การด�ำเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของหน่วยงาน ซึง่ ยึดหลัก
ความซื่อสัตย์สุจริตและค�ำนึงถึงการใช้อ�ำนาจหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม
ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ไม่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือบุคคลใกล้ชดิ รวมถึงการรับเงินพิเศษ การเรีย่ ไร
หรือการขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งบันเทิงอื่นจากผู้รับบริการ โดยประเมินจาก
การส�ำรวจความคิดเห็นใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง (Experience)
และมุมมองจากการรับรู้ (Perception) ของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
		 ๓.๑		ประสบการณ์ตรง ประเมินจากความคิดเห็นทีเ่ ป็นประสบการณ์
จริงเกี่ยวกับการถูกเคยร้องขอให้เงินพิเศษ หรือการบริจาคเงินหรือสิ่งของ
10
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หรือความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
และการเสนอให้เงินพิเศษหรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่รับหรือยอมรับเพื่อแลกเปลี่ยนกับการด�ำเนินงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
		 ๓.๒		การรับรู้ ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นการรับรู้หรือเคย
รับฟังเกีย่ วกับการรับสินบนในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการด�ำเนินงาน
หรือการให้บริการเป็นพิเศษของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของหน่วยงาน รวมถึงการ
รับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล
ใกล้ชิดอย่างไม่เป็นธรรม
แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
(Integrity in Service Delivery)
คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
(Integrity in Service Delivery)
ประสบการณ์ตรง (Experience)

การรับรู้ (Perception)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นการประเมินระดับวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการด�ำเนินงานหรือ การให้
บริการ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน และ
การส่งเสริมหรือจัดให้มีระบบป้องกันการทุจริตในการด�ำเนินงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยใน
การส่งเสริม การต่อต้านการทุจริตและสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ที่ปลอดการทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และจากการน�ำหลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ มาใช้ใน
การประเมิน แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
		 ๔.๑		วัฒนธรรมองค์กร ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ
เป็นหลัก และไม่ใช้ต�ำแหน่งหรืออ�ำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์
แก่ ต นเองหรื อ บุ ค คลใกล้ ชิ ด และความเชื่ อ มั่ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ต ่ อ
การด�ำเนินงานและบรรยากาศการท�ำงาน
		 ๔.๒		การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ประเมินการเผยแพร่ ส่งเสริม
หรือสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร การก�ำหนดบทลงโทษ
ผู้กระท�ำการทุจริต การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบ
การแจ้งเบาะแส และระบบการคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแสการทุจริต การจัดให้มรี ะบบ
12
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ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร การด�ำเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์กร รวมถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสภายในองค์กร
แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity Culture)
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture)
วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
(Anti-Corruption Practices)

๕. ดัชนีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)
ดัชนีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน เป็นการประเมินคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปราศจากระบบอุปถัมภ์
การบริหารงบประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
ค�ำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก และการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม
ซึ่งค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประเทศ โดยประเมินจากมุมมอง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้
๕.๑ การบริหารงานบุคคล ประเมินการบริหารงานขององค์กรทีม่ ี
ความยุติธรรม ไม่มีการเรียกหรือการเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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ความบันเทิง เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคคล
หรือการให้ความอุปถัมภ์แก่บุคคลใกล้ชิด
๕.๒ การบริหารงบประมาณ ประเมินการบริหารงบประมาณของ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือระเบียบการเบิกจ่าย และมีความคุ้มค่า โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
๕.๓ ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ประเมินความยุตธิ รรม
ในการสัง่ การ มอบหมายงานทีเ่ ป็นไปตามภารกิจขององค์กรตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด มิใช่การสัง่ การหรือมอบหมายงานในเรือ่ งส่วนตัวของผูบ้ งั คับบัญชา
รวมถึง ผลกระทบทางลบจากการไม่ปฏิบตั งิ านส่วนตัวตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity Culture)
คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน
(Work Integrity)
การบริหารงานบุคคล
(Personnel Management)
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การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)

ความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน
(Fairness
in Work Assignment)
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
๘๐ – ๑๐๐ คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานสูงมาก

๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานสูง

๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานปานกลาง

๒๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานต�่ำ

  ๐ – ๑๙.๙๙ คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานต�่ำมาก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๖. แนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงานที่รับการประเมิน และคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

		 ๖.๑ หน่วยงานที่รับการประเมิน
๑) ศึกษาเอกสารคูม่ อื การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒) ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมเตรียมเอกสารตาม
แบบประเมิน
๓) งดพิธีการต้อนรับ การจัดเลี้ยงอาหารและของที่ระลึก
ให้กับคณะกรรมการ
๖.๒ คณะกรรมการตรวจประเมิน
๑) ศึกษา เตรียมเอกสาร การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒) ด�ำเนินการประเมินตามก�ำหนดการประเมิน
๓) งดรับการจัดเลีย้ งอาหารและของทีร่ ะลึก จากหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมิน
๔) เขียนสรุปรายงานการประเมินส่งผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
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การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับสถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๑. แผนภูมิการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ระดับสถานศึกษา

18

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เขตพื้นที่การศึกษา
ชี้แจงโครงการ
TTA 001.2

ส่งรายงาน

TTA 002.2

ศึกษาข้อมูล

เตรียมการประเมิน

TTA 003.2
รับการประเมินจาก คณะกรรมการประเมิน
เก็บข้อมูล

โทรศัพท์

IIT

เก็บข้อมูล

EBI
เก็บข้อมูล

ไปรษณีย์

เผชิญหน้า เก็บ
ส่งข้อมูล

ข้อมูล

ส่ง
ข้อมูล

เก็บข้อมูล

เก็บ
ข้อมูล โทรศัพท์

เผชิญหน้า

ส่งข้อมูล

ส่งเขตพื้นที่

EIT

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ตรวจสอบ
แปลผล
ส่งผลเบื้องต้น
ไม่ยอมรับ/อุทธรณ์

สถานศึกษา

ยอมรับ/ตอบรับผล

สิ้นสุดการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนิ
ใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๒. รูปแบบหรือวิธีการประเมิน
๒.๑ ผู้ประเมิน จ�ำนวน ๓ คณะ ได้แก่
๑) คณะกรรมการประเมิน ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เช่น ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด
นิติกร ผู้รับผิดชองโครงการโรงเรียนสุจริต จ�ำนวน ๓-๕ คน เพื่อประเมิน
ตามเครื่องมือที่ใช้ประเมิน จ�ำนวน ๓ แบบ
๒) คณะกรรมการตรวจสอบ ทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จ�ำนวน ๕-๑๐ คน เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลคะแนน
		
๓) คณะกรรมการแปลผลคะแนน ทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ด้านการวิจยั จ�ำนวน ๓-๕ คน
เพื่อแปลผลคะแนนและสรุปผลการประเมินเป็นเอกสาร
ผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นคณะกรรมการ
ทุกคณะ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมิน ITA จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ส� ำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้แบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
จ�ำนวน ๓ แบบ (ตามแบบของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ดำ� เนินการปรับเครือ่ งมือเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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			 แบบที่ ๑ แบบส�ำรวจความคิดเห็น Internal Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา (IIT-School) เป็นการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษานั้นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
คุณธรรม ภายในสถานศึกษา จากการสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey
Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face) หรือ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
			 แบบที่ ๒ แบบส�ำรวจความคิดเห็น External Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถาศึกษา (EIT-School) เป็นการ
ส�ำรวจความคิดเห็นส�ำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการทุจริตคอร์รปั ชัน จากการสุม่ ตัวอย่าง
(Sample Survey Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
(Face to Face) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
			 แบบที่ ๓ แบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา (EBITSchool) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์เกีย่ วกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรม คุณธรรม
(Integrity Culture) ภายในสถานศึกษา
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สถานศึกษาทุกแห่ง ที่เข้ารับการประเมิน ต้องตอบข้อค�ำถาม
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ข้อค�ำถามตามแบบประเมินเชิงประจักษ์
ส�ำหรับสถานศึกษา (Evidence-based Integrity and Transparency
Assessment) โดยใช้แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อสถานศึกษา ๑ แห่ง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๓. ขอบเขตการประเมิน
		 ๓.๑		สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาต้นแบบ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริต จ�ำนวน ๒๒๕ แห่ง และเครือข่ายโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน
		 ๓.๒		บุคลากร หมายถึง ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ครูผชู้ ว่ ย พนักงาน
ราชการ นักการภารโรง ฯลฯ ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
๑ ปี โดยผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) จาก
บุคลากรดังกล่าว ทีส่ อดคล้องเหมาะสมและมีลกั ษณะของความเป็นตัวแทน
ที่ดี ตามหลักการวิจัย เพื่อประกอบการประเมินตามแบบที่ ๑ แบบส�ำรวจ
ความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส�ำหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
		 ๓.๓		ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ฯลฯ ทีม่ าขอรับบริการกับสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) จากบุคลากร
ดังกล่าวที่สอดคล้อง เหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
ตามหลักการวิจัย เพื่อประกอบการประเมินตามแบบที่ ๒ แบบส�ำรวจ
ความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment ส�ำหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
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		 ๓.๔		การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบข้อค�ำถาม
ตามแบบประเมิน แบบที่ ๓ แบบส�ำรวจ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถานศึกษาซึ่งข้อมูล
ที่ใช้ประกอบข้อค�ำถามต้องเป็นข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน เว้นแต่
ข้อค�ำถามที่ก�ำหนดให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอื่น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๔. วิธีการจัดส่งข้อมูล
		

สถานศึกษาที่รับการประเมิน ต้องด�ำเนินการดังนี้
๔.๑ ส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจ�ำสถานศึกษา (ตามแบบ ITA
๐๐๑.๒) ให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา (ประสานโดยตรงกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
๔.๒ ส่งข้อมูลบุคลากร เพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่ ๑
(ตามแบบฟอร์ม ITA ๐๐๒.๒) ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ประสานโดยตรงกับส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา) การจัดเก็บแบบประเมิน บุคลากรในสถานศึกษาที่ตอบแบบ
ประเมิน ส่งโดยตรงกับคณะกรรมการ ผู้ประเมิน
๔.๓ ส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบ
การประเมินตาม แบบที่ ๒ (ตามแบบ ฟอร์ม ITA ๐๐๓.๒) ให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบ
โครงการโรงเรียนสุจริตระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ประสานโดยตรง
กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
การจั ด เก็ บ แบบส� ำ รวจความคิ ด เห็ น (External Integrity
& Transparency Assessment) ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถานศึกษา ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ส่งโดยตรง
กั บ คณะกรรมการผู ้ ป ระเมิ น หรื อ ปิ ด ผนึ ก และส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ใ ห้ แ ก่
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ประสานโดยตรงกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
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๔.๔ เอกสารหลักฐาน ประกอบข้อค�ำถาม เพื่อประเมินตามแบบ
ที่ ๓ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินจัดส่งให้แก่คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประสานโดยตรงกับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
๔.๕ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รวบรวมผลการประเมิน เอกสาร
ทัง้ หมด พร้อมรายงานผลการประเมิน ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทีส่ ำ� นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. ๕ ชัน้ ๑๐
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตดุสิต กทม. ๑๐๑๓๐
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๕. ปฏิทินกรอบระยะเวลา
กิจกรรม

ก�ำหนดระยะเวลา

๑. ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA)
ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
“โรงเรียนสุจริต” (ผ่านระบบวีดีทัศน์
ทางไกลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๒. สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินจัดส่ง
รายชื่อ ผู้ประสานงานประจ�ำหน่วย
(ตามแบบ ITA. ๐๐๑.๒) ให้แก่ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (ประสานงานกับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง)

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๓. สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินจัดส่ง
๓.๑ รายชื่อบุคลากรภายในสถานศึกษา
ให้แก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตามแบบ ITA.๐๐๒.๒)
๓.๒ รายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้แก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตามแบบ ITA.๐๐๓.๒ )

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด
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กิจกรรม

ก�ำหนดระยะเวลา

๔. คณะกรรมการประเมินด�ำเนินการประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์
โดยใช้แบบประเมินดังนี้
๔.๑ แบบส�ำรวจความคิดเห็น
Internal Integrity &  
Transparency Assessment
ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
   ๔.๒ แบบส�ำรวจความคิดเห็น
External Integrity &
Transparency Assessment
ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษา

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๕.

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินตอบ
ข้อค�ำถามพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบข้อค�ำถามตามแบบส�ำรวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency
Assessment ส�ำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของสถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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กิจกรรม

ก�ำหนดระยะเวลา

ส่ง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และหรือมอบให้คณะกรรมการในวันประเมิน
๖. คณะกรรมการตรวจสอบ ด�ำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบ
ส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency
Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
สถานศึกษา และเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามที่โรงเรียนจัดส่ง
(โดยอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม)  

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๗. คณะกรรมการแปลผลคะแนน
ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) จากแบบประเมิน
ทัง้ ๓ แบบ  (Internal/External/ Evidencebased Integrity and Transparency
Assessment)

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๘. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
(ITA) เบื้องต้นให้แก่ สถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) ที่เข้ารับการประเมิน

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด
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กิจกรรม

ก�ำหนดระยะเวลา

๙. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับและพิจารณาการอุทธรณ์จาก
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ที่เข้ารับ
การประเมิน

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๑๐. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
		
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา
		
การท�ำงานของสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
ที่เข้ารับการประเมิน

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๑๑. สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ที่เข้ารับ
การประเมิน ตอบรับทราบผลการประเมิน
ไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๑๒. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานผลการประเมินให้กับ
โครงการโรงเรียนสุจริต ไปยังส�ำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด
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๖. แบบฟอร์ม
๖.๑ แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสถานศึกษา
(แบบ ITA ๐๐๑.๒)
๖.๒ แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการส�ำรวจ ITA
ระดับสถานศึกษา (แบบ ITA ๐๐๒.๒)
๖.๓ แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ใน
การส�ำรวจ ITA ระดับสถานศึกษา (แบบ ITA ๐๐๓.๒)
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แบบ ITA ๐๐๑.๒

แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสถานศึกษา
โรงเรียน......................................................................................................................
 ประถมศึกษา.....................  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต........................
 มัธยมศึกษา.......................
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ E-mail Address

หมายเหตุ
๑. สถานศึกษากรอกรายชือ่ ผูป้ ระสานงาน ITA ของสถานศึกษา จ�ำนวน ๒ คน
ตามแบบฟอร์ม
๒. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสถานศึกษา ให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ลงชื่อ)                          ผู้กรอกข้อมูล          
(.......................................................)
ต�ำแหน่ง ..........................................................
(ลงชื่อ)                          ผู้รับรองข้อมูล          
(.......................................................)
ต�ำแหน่ง ..........................................................
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนิ
ใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

33

แบบ ITA ๐๐๒.๒

แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการส�ำรวจ ITA ระดับสถานศึกษา
โรงเรียน......................................................................................................................
 ประถมศึกษา.....................  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต........................
 มัธยมศึกษา.......................
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์

ค�ำอธิบาย “บุคลากร” หมายถึง ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ครูผชู้ ว่ ย พนักงานราชการ
นักการภารโรง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
หมายเหตุ ส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(ลงชื่อ)                     ผู้กรอกข้อมูล           (ลงชื่อ)                     ผู้รับรองข้อมูล          
(................................................)
(................................................)
ต�ำแหน่ง ................................................... ต�ำแหน่ง ...................................................
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แบบ ITA ๐๐๓.๒

แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการส�ำรวจ ITA ระดับสถานศึกษา
โรงเรียน......................................................................................................................
 ประถมศึกษา.....................  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต........................
 มัธยมศึกษา.......................
ที่ ชื่อผู้รับบริการ หรือ ประเภท/เรื่องในการ ที่อยู่ปัจจุบัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดต่อกับหน่วยงาน

โทรศัพท์
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ค�ำอธิบาย “ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย” หมายถึง ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ที่มาขอรับบริการกับสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริตครบ ๑ ปี
หมายเหตุ ส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(ลงชื่อ)                     ผู้กรอกข้อมูล          
(................................................)
ต�ำแหน่ง ...................................................
(ลงชื่อ)                     ผู้รับรองข้อมูล          
(................................................)
ต�ำแหน่ง ...................................................
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๗. วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เครื่องมือประเมิน
๑. เข้าเว็บไซต์โครงการ http://www.uprightschool.net
๒. คลิกเมนู ITA
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๓. คลิกเมนู ดาวน์โหลด ต�ำแหน่งไฟล์ที่ต้องการ
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๘. แบบประเมิน ITA
๘.๑ IIT-School: แบบส�ำรวจความคิดเห็น Internal Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๘.๒ EIT-School: แบบส�ำรวจความคิดเห็น External Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๘.๓ EBIT-School: แบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
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ตัวอย่าง

IIT-School

แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริต
แห่ ง ชำติ (ส ำนั ก งำน ป.ป.ช.) ด ำเนิ น กำรส ำรวจระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสของสถำนศึ ก ษำ โดยใช้ แ บบประเมิ น
ซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนภำยในระดับสถำนศึกษำ ผลกำรประเมิน จะแสดงถึงระดับ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใส
มำกยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการสารวจ สามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ และ
ขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนาไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อ
การใดๆ ทั้งสิ้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็ นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้ น ไม่ มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็ น
รายบุค คลแต่ อย่างใด ความร่วมมือ ของท่ านจะช่วยสนั บ สนุ น ให้ เกิ ดการปรับ ปรุงระดั บ คุณ ธรรมและความโปร่งใสการด าเนิน งาน
สถานศึกษา
ชื่อหน่วยงำนที่ให้ข้อมูล ชื่อสถำนศึกษำ......................................................................จังหวัด.....................................
สังกัด............................................................................................................................
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้
โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือก

คำถำมเกี่ยวกับข้อมูลของท่ำนดังต่อไปนี้ เป็นกำรถำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติเท่ำนั้น

DQ1. ท่านเป็นข้าราชการในตาแหน่ง วิทยฐานะใด
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
 ผู้อานวยการสถานศึกษา
 วิทยฐานะชานาญการ  วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
 วิทยฐานะชานาญการ  วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2. ครู
 ครูผู้ช่วย
 วิทยฐานะชานาญการ  วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 ครู
 วิทยฐานะชานาญการ  วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................................
DQ2. กรุณาระบุเพศของท่าน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ท่านทางานให้กับสถานศึกษาของท่านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ากว่า 5 ปี
 5-10 ปี
 11-20 ปี
 มากกว่า 20 ปี

กรุณำตอบคำถำมดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
ของสถำนศึกษำของท่ำน
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
Q1.

ข้อคำถำม
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มากน้อย
เพียงใด

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

[1]
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มำก

ข้อ
Q2.

Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

ข้อคำถำม
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมากน้อย
เพียงใด
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมายมากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี
และไม่เลือกปฏิบัตมิ ากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
มากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

มำก

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

มำก

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร
ข้อ
Q9.
Q10.
Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.
Q16.
Q17.

ข้อคำถำม
บุคลากรในสถานศึกษารับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมากน้อยเพียงใด
สถานศึกษามีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ แก่
บุคลากรภายในสถานศึกษามากน้อยเพียงใด
สถานศึกษาของท่านมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) แก่บุคลากรภายใน
สถานศึกษามากน้อยเพียงใด
สถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมากน้อย
เพียงใด
สถานศึกษาหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน ใน
สถานศึกษาของท่านมีการทางานอย่างเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษาของท่านสามารถป้องกันการ
ทุจริตได้มากน้อยเพียงใด
สถานศึกษาของท่านมีการนาผลการประเมินการตรวจสอบภายในไป
ปรับปรุงการทางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตมากน้อย
เพียงใด
สถานศึกษาของท่านมีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
สถานศึกษาของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทา
การทุจริต (การพิจารณาและการกาหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ)
มากน้อยเพียงใด
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Q18. ท่านเคยทราบเรื่องการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมาณไปในเรื่องส่วนตัวหรือมากเกินความจาเป็นหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q20. ในสถานศึกษาของท่านมีการรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอานวยความสะดวกหรือการให้ความบันเทิงจาก
บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q21. ในสถานศึกษาของท่านมีการรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสาคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งานศพ งาน
มงคล ฯลฯ ที่มีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q22. สถานศึกษาของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน)
เพื่อป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 ไม่มีประสิทธิภาพ
 มีประสิทธิภาพ

กำรบริหำรงำนบุคคล
ข้อ
ข้อคำถำม
Q23. สถานศึกษาของท่านประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับ
คุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด
Q24. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถมากน้อยเพียงใด
Q25. ท่านมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เช่น
สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอานวยความสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
รวมไปถึงบรรยากาศในการทางาน เพื่อนร่วมงาน มากน้อยเพียงใด
Q26. ท่านมีความพึงพอใจในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษามากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

มำก

Q27. สถานศึกษาของท่านมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา ที่
เหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน ของมีค่า ความบันเทิง ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น มีผลต่อการคัดเลือก
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q29. ท่านเคยได้เข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การได้รับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาของท่านหรือไม่
 ไม่เคย
ข้ามไปตอบข้อ Q30
 เคย
Q29.1 ท่านคิดว่าการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่เสียไป
มากน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างคุ้มค่า
 คุ้มค่า
Q30. สถานศึกษาของท่านมีการวางระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน
 ชัดเจน
Q31. สถานศึกษาของท่านมีวิธกี ารหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาหรือไม่
 ไม่มี
ข้ามไปตอบข้อ Q32
 มี
Q31.1 ท่านเห็นว่าวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่สถานศึกษามีความ
เหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
[3]
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Q32. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอืน่ ท่านยังคงเลือกอยู่กับสถานศึกษาเดิมของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q33. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับองค์กรเดิมของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย

 เห็นด้วย

กำรบริหำรงบประมำณ

Q34. สถานศึกษาของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q35. สถานศึกษาของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดหรือไม่
 ไม่ทราบ  ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q36. สถานศึกษาของท่านมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทางานล่วงเวลา หรือ การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือ การเบิกจ่ายค่าเดินทาง ที่เป็นเท็จหรือไม่
 ไม่ทราบ  ไม่เคย
 บางครั้ง
 บ่อยครั้ง
Q37. สถานศึกษาของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
 ไม่ทราบ  ไม่เคย
 บางครั้ง
 บ่อยครั้ง

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน
Q38. สถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ มากน้อย

เพียงใด
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q39. สถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างได้มากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q40. บุคลากรในสถานศึกษาของท่านได้รับคาสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คาสั่งในการมอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอันควรมากน้อยเพียงใด
 ไม่ทราบ  ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q41. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
มากน้อยเพียงใด
 ไม่ทราบ  ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q42. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการมากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q43. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการทางาน
หรือความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ของตนมากน้อยเพียงใด
 ไม่ทราบ  ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย  ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  ได้รับผลกระทบมาก
Q44. หัวหน้างานของท่านมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการติดตามผลการดาเนินงานของท่านหรือไม่
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q45. ท่านทราบความคาดหวังจากหัวหน้างานในการทางานมากน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q46. ท่านทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านอย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน  ชัดเจน
Q47. ท่านเห็นผลสาเร็จของงานที่ท่านทาอย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน  ชัดเจน
----------------------------------------------------------ขอขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ตัวอย่าง

EIT-School

แบบสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ สถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ(สำนักงำนป.ป.ช.)ได้พัฒนำปรับปรุงแบบสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมิน
ซึ่งได้รับกำรออกแบบ เพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึง
ระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบตั ิรำชกำรให้มีควำม
โปร่งใสมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำน ระดับสถำนศึกษำ
เพื่อให้ผลกำรสำรวจ สำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นของท่ำนได้อย่ำงดี ขอให้ท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ
และขอรับรองว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและคำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ เป็น
รำยบุคคล โดยกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมู ลจะเป็ นไปในลั กษณะในภำพรวมเท่ ำนั้ น ควำมร่วมมือ ของท่ ำนจะช่วยสนับ สนุ น
ให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ สถำนศึกษำ

เขต...............

สพป./สพม.

โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือก และหรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง
ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
 ดัชนีควำมโปร่งใส
ข้อ

ช้อคำถำม

ไม่ชัดเจน

Q1. สถำนศึ ก ษำนี้ มี ก ำรให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หน้ ำ ที่ ค วำมรับ ผิ ด ชอบและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือไม่
Q2. สถำนศึ ก ษำนี้ มี กำรเผยแพร่ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บกำรให้ บริ กำรต่ ำง ๆ เช่ น
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และสถำนที่ให้บริกำรชัดเจน หรือไม่
Q3. สถำนศึ ก ษำนี้ มี ก ำรเปิ ด เผยขั้ น ตอนและระยะเวลำที่ ใ ช้ ใ นกำร
ให้บริกำร ต่ำง ๆ ชัดเจน หรือไม่
Q4. เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร เช่น
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่ำธรรมเนียม(ถ้ำมี) และเอกสำรประกอบอื่น ๆ
ชัดเจน หรือไม่

ค่อนข้ำง
ไม่ชัดเจน

Q5. ช่องทำงสื่อสำรที่ช่วยให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูลสถำนศึกษำนี้ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เอกสำรเผยแพร่ของสถำนศึกษำ
 บอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำ
 เว็บไซต์ของสถำนศึกษำ
 เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำ
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ
Q6. สถำนศึกษำนี้ ให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสมหรือไม่
 ช้ำมำก
 ค่อนข้ำงช้ำ
 ค่อนข้ำงเร็ว
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ค่อนข้ำง
ชัดเจน

 เร็วมำก
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ชัดเจน
มำก

Q7. สถำนศึกษำนีใ้ ห้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่
 ไม่เลือกปฏิบัติ
 ค่อนข้ำงไม่เลือกปฎิบัติ  เลือกปฎิบัติบ้ำง
 เลือกปฎิบัติอย่ำงชัดเจน
Q8. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำนี้ ในระดับใด
 ไม่พึงพอใจ
 ไม่ค่อยพึงพอใจ
 ค่อนข้ำงพึงพอใจ
 พึงพอใจมำก
Q9. สถำนศึกษำมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรที่สะดวกมำกน้อยเพียงใด
 ไม่สะดวก
 ไม่ค่อยสะดวก
 ค่อนข้ำงสะดวก
 สะดวกมำก
Q10. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรหรือขั้นตอนหรือระยะเวลำกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ
หรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพรำะ
 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 มี แต่ไม่สำคัญ
 กลัวผลกระทบภำยหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ

ข้อ

ระดับควำมคิดเห็น

ข้อคำถำม

ไม่มีเลย

Q10-1 สถำนศึ ก ษำนี้ ได้ ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขข้ อ ร้ อ งเรี ย นของท่ ำ นอย่ ำ ง
เหมำะสมมำกน้อย เพียงใด (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลำ กระบวนกำร
รับและแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน เป็นต้น)
Q10-2 สถำนศึ ก ษำนี้ มี ก ำรติ ด ตำมเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของท่ ำ นมำกน้ อ ย
เพียงใด
Q10-3 กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือ กำรแจ้งผลดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของสถำนศึกษำที่ท่ำนใช้บริกำรมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด

มี
ค่อนข้ำงน้อย

มี
ค่อนข้ำงมำก

มีมำก

Q11. สถำนศึกษำมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเอง หรือไม่
 ไม่มี
 มี
 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
Q12. เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำทีใ่ ห้บริกำรท่ำน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ หรือไม่
 ไม่พร้อม
 ค่อนข้ำงไม่พร้อม
 ค่อนข้ำงพร้อม
 พร้อม
Q13. เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำที่ให้บริกำรท่ำน มีควำมสุภำพ มีควำมกระตือรือร้น เต็มใจ ทำงำนรวดเร็ว มุ่งผลสำเร็จของงำน
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้ำงเห็นด้วย
 เห็นด้วย

 ดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำ

กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
Q14. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้ยิน/รับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำทีใ่ ห้บริกำรท่ำน รับเงินพิเศษ เรีย่ ไร ขอรับบริจำค หรือร้องขอ
ให้ผู้ใช้บริกำรพำไปสถำนบันเทิง รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลีย่ นกับกำรให้บริกำรตำมหน้ำที่ หรือไม่
 ไม่เคย
 เคย
[2]
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ข้อ

ระดับควำมคิดเห็น

ข้อคำถำม

ไม่มีเลย

Q15. เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่ให้บริกำรท่ำน มีกำรรับเงินพิเศษ เรี่ยไร
ขอรับบริจำค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดำ
Q16. เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้บริกำร ได้มีกำร
เอื้ อ ประโยชน์ / เลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรบำงคน เนื่ อ งจำก
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว
Q17. เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่ให้บริกำรท่ำน มีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
ไม่เป็นธรรม หรือมีกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์
ตอบแทนบำงอย่ำง สำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

มี
ค่อนข้ำงน้อย

มี
ค่อนข้ำงมำก

มีมำก

 ประสบกำรณ์กำรทุจริต

(คาตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านัน้ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
Q18. ในช่วง 1 ปีที่ ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำค หรือควำมบันเทิงต่ำง ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่ให้บริกำรท่ำน
 ไม่เคย
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 เคย ระบุรำยละเอียด

Q19. สิ่งที่ท่ำนต้องกำรแนะนำให้สถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขป้องกันมิให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำกระทำ
กำรทุจริตต่อหน้ำที่
1.
2.
3.
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับกำรสัมภำษณ์
SQ1. อำยุ
ปี
SQ2. เพศ
 ชำย
 หญิง
SQ3. ระดับกำรศึกษำ
 ต่ำกว่ำปริญญำตรี
 ปริญญำตรี  ปริญญำโทขึ้นไป
SQ4. อำชีพ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้ำของธุรกิจ
 พนักงำน/ลูกจ้ำง
 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
SQ5. ประเภทงำน/ธุรกิจ
 ภำคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสัตว์ เพำะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภำคกำรค้ำ เช่น ค้ำส่ง ค้ำปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภำคบริกำร เช่น โรงแรม ภัตตำคำร ขนส่ง สุขภำพ ก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ สื่อสำร
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 ภำคอุตสำหกรรม เช่น อำหำร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้ำ เคมีภัณฑ์ ยำนยนต์ เหล็ก เครื่องเรือน อิเล็กทรอนิกส์
ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้ำ วัสดุก่อสร้ำง เครื่องประดับ ยำง/ผลิตภัณฑ์ยำง
[3]
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อื่น ๆ (โปรดระบุ)
SQ6. รำยได้ต่อเดือน
 ต่ำกว่ำ 20,000 บำท
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.
2.
3.

 20,000 บำทขึ้นไป

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่[4]งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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ตัวอย่าง
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
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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





กำรตัดสินผล 
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ประเด็นคำถำม
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........................................................................................................................................

มี

ไม่มี

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]
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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

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

มี

ไม่มี

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.........................................................................................................................................



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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ประเด็นคำถำม
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.........................................................................................................................................
[6]

มี

ไม่มี
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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

มี

ไม่มี
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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.)

[9]
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มี

ไม่มี









ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๑. แผนภูมิการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพฐ.
ชี้แจงโครงการ
ITA 001.1

ส่งรายงาน

ITA 002.1

ศึกษาข้อมูล

เตรียมการประเมิน

ITA 003.1
รับการประเมินจาก คณะกรรมการประเมิน
เก็บข้อมูล

โทรศัพท์

IIT

เก็บข้อมูล

EBI
เก็บข้อมูล

ไปรษณีย์

เผชิญหน้า เก็บ
ส่งข้อมูล

ข้อมูล

ส่ง
ข้อมูล

เก็บข้อมูล

เก็บ
ข้อมูล โทรศัพท์

เผชิญหน้า

ส่งข้อมูล

ส่งเขตพื้นที่

EIT

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ตรวจสอบ
แปลผล
ส่งผลเบื้องต้น
ไม่ยอมรับ/อุทธรณ์

เขตพื้นที่

ยอมรับ/ตอบรับผล

สิ้นสุดการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนิ
ใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๒. รูปแบบหรือวิธีการประเมิน
		 ๒.๑		ผู้ประเมิน ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการประเมิน ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯลฯ ผู้ผ่านการอบรบหลักสูตรการประเมินจาก
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จ�ำนวน ๓-๕ คน เพื่อประเมินตามเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
จ�ำนวน ๓ แบบ
๒) คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
จ�ำนวน ๕-๑๐ คน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคะแนน
๓) คณะกรรมการแปลผลคะแนน ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการวิจัย จ�ำนวน ๓-๕ คน เพื่อแปลผลคะแนนและสรุปผลการประเมิน
เป็นเอกสาร
		 ๒.๒		เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใช้แบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) จ�ำนวน ๓ แบบ (ตามแบบของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ดำ� เนินการปรับเครือ่ งมือเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับบริบทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แบบที่ ๑ แบบส�ำรวจความคิดเห็น Internal Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (IIT-Office)
เป็นการส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นั้นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จากการสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้า (Face-to Face) หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
				
แบบที่ ๒ แบบส�ำรวจความคิดเห็น External Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (EIT-Office)
เป็นการส�ำรวจความคิดเห็นส�ำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกีย่ วกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการทุจริตคอร์รปั ชัน จากการสุม่
ตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
(Face-to-Face) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
				
แบบที่ ๓ แบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (EBIT-Office)
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์เกีย่ วกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรม
คุณธรรม (Integrity Culture) ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกแห่ง ทีเ่ ข้ารับการประเมิน ต้องตอบ
ข้อค�ำถามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ข้อค�ำถามตามแบบประเมิน
เชิงประจักษ์ส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Evidence-based
Integrity and Transparency Assessment) โดยใช้แบบประเมิน ๑ ชุด
ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ แห่ง
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๓. ขอบเขตการประเมิน
		 ๓.๑		ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นแบบเขตสุจริต จ�ำนวน ๑๐ เขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนา จ�ำนวน ๑๐ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รวมทัง้ สิน้ ๒๐
เขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
		 ๓.๒		บุคลากร หมายถึง ผูบ้ ริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง ฯลฯ ทีป่ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
๑ ปี โดยผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) จาก
บุคลากรดังกล่าว ทีส่ อดคล้องเหมาะสมและมีลกั ษณะของความเป็นตัวแทน
ที่ดี ตามหลักการวิจัย เพื่อประกอบการประเมินตามแบบที่ ๑ แบบส�ำรวจ
ความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส�ำหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
		 ๓.๓		ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้บริหาร
ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ ที่มาขอรับบริการกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุจริต ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม
ของปีก่อนรับการประเมินถึง ๑๕ พฤษภาคม ของปีที่รับการประเมิน
ผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) จากบุคลากร
ดังกล่าว ที่สอดคล้อง เหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
ตามหลักการวิจัย เพื่อประกอบการประเมินตามแบบที่ ๒ แบบส�ำรวจ
ความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment ส�ำหรับ
64

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
		 ๓.๔		การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบข้อค�ำถาม
ตามแบบประเมิน แบบที่ ๓ แบบส�ำรวจ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ ข้อมูล
ทีใ่ ช้ประกอบข้อค�ำถามต้องเป็นข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบนั เว้นแต่ขอ้ ค�ำถาม
ที่ก�ำหนดให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอื่น
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๔. วิธีการจัดส่งข้อมูล
๔.๑ ส่งรายชือ่ ผูป้ ระสานงานประจ�ำส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(ตามแบบ ITA ๐๐๑.๑) ให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net
๔.๒ ส่งข้อมูลบุคลากร เพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่ ๑
(ตามแบบ ITA ๐๐๑.๒) ให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net
การจัดเก็บแบบประเมิน บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ต อบแบบประเมิ น ส่ ง โดยตรงกับ คณะกรรมการผู้ป ระเมิ นในวัน รั บ
การประเมิน
๔.๓ ส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบ
การประเมินตาม แบบที่ ๒ (ตามแบบ ฟอร์ม ITA ๐๐๓.๑) ให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบ
โครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net
การจัดเก็บแบบส�ำรวจความคิดเห็น (External Integrity &
Transparency Assessment) ส� ำ หรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ส่งโดยตรงกับคณะกรรมการผู้ประเมิน หรือปิดผนึกและส่งทาง
ไปรษณียใ์ ห้แก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตทีส่ ำ� นักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๑๐ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตดุสิต กทม. ๑๐๑๓๐
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๔.๔ เอกสารหลักฐาน ประกอบข้อค�ำถาม พร้อมแบบที่ ๓ ให้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร
สพฐ. ๕ ชั้น ๑๐ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตดุสิต
กทม. ๑๐๑๓๐ และหรือมอบให้คณะกรรมการประเมิน
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๕. ปฏิทินกรอบระยะเวลา
กิจกรรม

ก�ำหนดระยะเวลา

๑. ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ให้กับส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” (ผ่านระบบ
วีดีทัศน์ทางไกลของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๒. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับการ
ประเมินจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจ�ำ
หน่วย (ตามแบบ ITA. ๐๐๑.๑) ให้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
admin@uprightschool.net

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๓. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับการ
ประเมินจัดส่ง
     ๓.๑ รายชื่อบุคลากรภายในส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ให้แก่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามแบบ ITA.๐๐๒.๑)

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด
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กิจกรรม

ก�ำหนดระยะเวลา

๓.๒ รายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้แก่ส�ำนักงาน คณะกรรมการ
		 การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ตามแบบ ITA.๐๐๓.๑)
๔. คณะกรรมการประเมินด�ำเนินการประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ โทรศัพท์
แบบเผชิญหน้า หรือส่งแบบประเมิน
ทางไปรษณีย์ ตามแบบดังนี้
๔.๑ แบบส�ำรวจความคิดเห็น
Internal Integrity &
Transparency Assessment
ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
     ๔.๒ แบบส�ำรวจความคิดเห็น
Internal Integrity &
Transparency Assessment
ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๕. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับการ
ประเมินตอบข้อค�ำถามพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อค�ำถามตามแบบส�ำรวจ

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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กิจกรรม
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-based Integrity &
Transparency Assessment
ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ส่ง สพฐ.และหรือ
มอบให้คณะกรรมการในวันประเมิน

ก�ำหนดระยะเวลา
ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๖. คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ
และประเมินผลคะแนนจากแบบส�ำรวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based
Integrity &Transparency Assessment
ส�ำหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามที่หน่วยงานจัดส่ง (โดยอาจมี
การขอข้อมูลเพิ่มเติม)  

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๗. คณะกรรมการแปลผลคะแนน ประมวลผล
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) จากแบบประเมินทัง้ ๓ แบบ (Internal/
External/Evidence-based Integrity and
Transparency Assessment)

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด
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กิจกรรม

ก�ำหนดระยะเวลา

๘. สพฐ.จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) เบื้องต้นให้แก่
ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ที่เข้ารับการประเมิน

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๙. สพฐ. รับและพิจารณาการอุทธรณ์
จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ที่เข้ารับการประเมิน

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๑๐. สพฐ. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา
การท�ำงานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ที่เข้ารับการประเมิน

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด

๑๑. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ตอบรับทราบผลการประเมิน
ส่งถึงส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ตามที่ สพฐ. ก�ำหนด
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๖. แบบฟอร์ม
๖.๑ แบบส่งรายชือ่ ผูป้ ระสานงาน ITA ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา (แบบ ITA ๐๐๑.๑)
๖.๒ แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการส� ำรวจ ITA ระดับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ITA ๐๐๒.๑)
๖.๓ แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ใน
การส�ำรวจ ITA ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ
ITA ๐๐๓.๑)
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แบบ ITA ๐๐๑.๑

แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

 ประถมศึกษา.....................  
 มัธยมศึกษา.......................

ต�ำแหน่ง

เขต........................

โทรศัพท์มือถือ E-mail Address

หมายเหตุ
๑. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน ๒ คน ตามแบบฟอร์ม
๒. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส่ ง รายชื่ อ ผู ้ ป ระสานงาน ITA ระดั บ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net
(ลงชื่อ)                          ผู้กรอกข้อมูล          
(.......................................................)
ต�ำแหน่ง ..........................................................
(ลงชื่อ)                          ผู้รับรองข้อมูล          
(.......................................................)
ต�ำแหน่ง ..........................................................
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนิ
ใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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แบบ ITA ๐๐๒.๑

แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการส�ำรวจ ITA
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

 ประถมศึกษา.....................  
 มัธยมศึกษา.......................

ต�ำแหน่ง

เขต........................

ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์

ค�ำอธิบาย “บุคลากร” หมายถึง ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
หมายเหตุ ส่งให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
admin@uprightschool.net
(ลงชื่อ)                     ผู้กรอกข้อมูล           (ลงชื่อ)                     ผู้รับรองข้อมูล          
(................................................)
(................................................)
ต�ำแหน่ง ................................................... ต�ำแหน่ง ...................................................
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แบบ ITA ๐๐๓.๑

แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อใช้ในการส�ำรวจ ITA ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประถมศึกษา.....................  
 มัธยมศึกษา.......................

เขต........................

ที่ ชื่อผู้รับบริการ หรือ ประเภท/เรื่องในการ ที่อยู่ปัจจุบัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดต่อกับหน่วยงาน

โทรศัพท์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนิ
ใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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ค�ำอธิบาย “ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย” หมายถึง ผูบ้ ริหาร ครู ผูป้ กครอง ฯลฯ
ที่มาขอรับบริการกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตครบ ๑ ปี
หมายเหตุ ส่งให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
admin@uprightschool.net
(ลงชื่อ)                     ผู้กรอกข้อมูล          
(................................................)
ต�ำแหน่ง ...................................................
(ลงชื่อ)                     ผู้รับรองข้อมูล          
(................................................)
ต�ำแหน่ง ...................................................
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๗. วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เครื่องมือประเมิน
๑. เข้าเว็บไซต์โครงการ http://www.uprightschool.net
๒. คลิกเมนู ITA
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๓. คลิกเมนู ดาวน์โหลด ต�ำแหน่งไฟล์ที่ต้องการ
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๘. แบบประเมิน ITA
๘.๑ IIT-Office: แบบส�ำรวจความคิดเห็น Internal Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๘.๒ EIT-Office: แบบส�ำรวจความคิดเห็น External Integrity &
Transparency Assessment ส�ำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘.๓ EBIT-Office: แบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencebased Integrity &Transparency Assessment ส�ำหรับ
					การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ตัวอย่าง

IIT-Office

แบบสำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ดำเนินกำรสำรวจระดับ คุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แบบประเมิน
ซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนภำยในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผลกำรประเมิน
จะแสดงถึ งระดับ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิ น งำนของสำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึก ษำและเป็ น แนวทำงปฏิบั ติ เพื่ อแก้ไขปรับ ปรุงและ
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการสารวจ สามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ และ
ขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนาไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อ
การใดๆ ทั้งสิ้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็ นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้ น ไม่ มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็ น
รายบุค คลแต่ อ ย่างใด ความร่วมมือ ของท่ านจะช่วยสนั บ สนุ น ให้ เกิ ดการปรับ ปรุงระดั บ คุณ ธรรมและความโปร่งใสการด าเนิน งาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สพป.............................................................เขต.........จังหวัด.....................................
 สพม.............................................................เขต.........จังหวัด.....................................
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้
โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือก
ชื่อหน่วยงำนที่ให้ข้อมูล

คำถำมเกี่ยวกับข้อมูลของท่ำนดังต่อไปนี้ เป็นกำรถำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติเท่ำนั้น
DQ1. ท่านเป็นข้าราชการในตาแหน่ง วิทยฐานะใด
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ
 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 วิทยฐานะชานาญการ
 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
 ศึกษานิเทศก์ มาตรา ๓๘ ค(๑)
 วิทยฐานะชานาญการ
 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๓๘ ค(๒)
 ทั่วไป
 ระดับปฏิบตั ิงาน  ระดับชานาญงาน
 ระดับอาวุโส
 วิชาการ
 ระดับปฏิบตั ิการ  ระดับชานาญการ
 ระดับชานาญการพิเศษ
3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................................
DQ2. กรุณาระบุเพศของท่าน
 ชาย
 หญิง
DQ3. ท่านทางานให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด
 ต่ากว่า 5 ปี

 5-10 ปี

 11-20 ปี

[1]

 มากกว่า 20 ปี

กรุณำตอบคำถำมดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
การประเมินคุณของส
ธรรมและความโปร่
�เนินำนงานของหน่วยงานภาครัฐ
ำนักงำนเขตพื้นทีง่กใสในการดำ
ำรศึกษำของท่
วัฒนธรรมองค์กร
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 ต่ากว่า 5 ปี

 5-10 ปี

 11-20 ปี

 มากกว่า 20 ปี

กรุณำตอบคำถำมดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำน
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
Q1.
Q2.

Q3.
Q4.
Q5.
Q6.

Q7.

Q8.

ข้อคำถำม
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีจิตสานึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนมากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านยืนหยัดทาในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมายมากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมาก
น้อยเพียงใด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านปฏิบัติงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กรมากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย ค่อนข้ำงมำก

มำก

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร
ข้อ

ข้อคำถำม

Q9.

บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากน้อยเพียงใด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่นๆ แก่บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาก
น้อยเพียงใด
[2]

Q10.
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น้อย

ค่อนข้ำง
น้อย

ค่อนข้ำงมำก
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มำก

ข้อ

ข้อคำถำม

Q11.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
แก่บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามากน้อยเพียงใด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมากน้อยเพียงใด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการ
ทางานอย่างเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน
สามารถป้องกันการทุจริตได้มากน้อยเพียงใด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการนาผลการประเมินการ
ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการทางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการติดตาม ตรวจสอบ
ผู้กระทาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมใน
การลงโทษผู้กระทาการทุจริต (การพิจารณาและการกาหนด
บทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) มากน้อยเพียงใด

Q12.

Q13.

Q14.
Q15.

Q16.
Q17.

น้อย

ค่อนข้ำง
น้อย

ค่อนข้ำงมำก

มำก

Q18. ท่านเคยทราบเรื่องการใช้จ่ายเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมาณไปในเรื่องส่วนตัวหรือมากเกิน
ความจาเป็นหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q19. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการใช้จ่ายเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือ
พวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q20. ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการรับเงินพิเศษ การเรีย่ ไร การขอรับบริจาค การอานวยความสะดวกหรือการให้ความ
บันเทิงจากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q21. ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสาคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่
ตรุษจีน งานศพ งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q22. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาชน) เพื่อป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 ไม่มีประสิทธิภาพ
 มีประสิทธิภาพ

กำรบริหำรงำนบุคคล
[3]
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ตรุษจีน งานศพ งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้าง
 มีบ่อยครั้ง
Q22. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาชน) เพื่อป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 ไม่มีประสิทธิภาพ
 มีประสิทธิภาพ

กำรบริหำรงำนบุคคล
ข้อ
Q23.
Q24.
Q25.

Q26.

ข้อคำถำม

[3]

น้อย

ค่อนข้ำง
น้อย

ค่อนข้ำงมำก

มำก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านประเมินความดีความชอบ
ของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอานวยความ
สะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทางาน
เพื่อนร่วมงาน มากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจในการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามากน้อยเพียงใด

Q27. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้
ทุนการศึกษา ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน ของมีค่า ความบันเทิง ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น มีผลต่อการคัดเลือก
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q29. ท่านเคยได้เข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การได้รั บทุนการศึกษาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน
หรือไม่
 ไม่เคย
ข้ามไปตอบข้อ Q30
 เคย
Q29.1 ท่านคิดว่าการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่เสียไป
มากน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างคุ้มค่า
 คุ้มค่า
Q30. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการวางระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน
 ชัดเจน
Q31. สานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาของท่านมีวิธี การหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิ บั ติงานแก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่
 ไม่มี
ข้ามไปตอบข้อ Q32
 มี
Q31.1 ท่านเห็นว่าวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q32. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอืน่ ท่านยังคงเลือกอยู่กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q33. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับองค์กรเดิมของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

กำรบริหำรงบประมำณ
[4]
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 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q32. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอืน่ ท่านยังคงเลือกอยู่กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q33. ถ้าท่านได้งานในตาแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับองค์กรเดิมของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

กำรบริหำรงบประมำณ
Q34. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้หรือไม่
[4]
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q35. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดหรือไม่
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q36. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทางานล่วงเวลา หรือ การ
เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ การเบิกจ่ายค่าเดินทาง ที่เป็นเท็จหรือไม่
 ไม่ทราบ
 ไม่เคย
 บางครั้ง
 บ่อยครั้ง
Q37. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
 ไม่ทราบ  ไม่เคย
 บางครั้ง
 บ่อยครั้ง

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน
Q38. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q39. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างได้มากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q40. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้รับคาสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คาสั่งในการมอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอันควร
มากน้อยเพียงใด
 ไม่ทราบ  ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q41. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
มากน้อยเพียงใด
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q42. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการมากน้อยเพียงใด
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q43. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการทางาน
หรือความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ของตนมากน้อยเพียงใด
 ไม่ทราบ  ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย  ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  ได้รับผลกระทบมาก
Q44. หัวหน้างานของท่านมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการติดตามผลการดาเนินงานของท่านหรือไม่
 ไม่มี
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q45. ท่านทราบความคาดหวังจากหัวหน้างานในการทางานมากน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q46. ท่านทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านอย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน  ชัดเจน
Q47. ท่านเห็นผลสาเร็จของงานที่ท่านทาอย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชดั เจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน  ชัดเจน
----------------------------------------------------------ขอขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
[5]
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ตัวอย่าง

EIT-Office

แบบสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้พัฒนำปรับปรุง แบบสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity &
Transparency Assessment สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแบบของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำร
ออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและเป็นแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบตั ิรำชกำรให้มคี วำมโปร่งใสมำก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อให้ผลการสารวจ สามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านได้อย่างดี ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
และขอรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและคำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่
เป็นรำยบุคคล โดยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เขต

โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือก และหรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง
ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
 ดัชนีควำมโปร่งใส
ข้อ

ช้อคำถำม

Q1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือไม่
Q2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ต่าง ๆ เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการชัดเจน
หรือไม่
Q3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ มีการเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่
ใช้ในการให้บริการ ต่าง ๆ ชัดเจน หรือไม่
Q4. เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ได้ให้ข้อมูลเกีย่ วกับการ
ให้บริการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) และเอกสาร
ประกอบอื่น ๆ ชัดเจน หรือไม่

ไม่ชัดเจน

ค่อนข้ำง
ไม่ชัดเจน

ค่อนข้ำง
ชัดเจน

ชัดเจน
มำก

Q5. ช่องทางสื่อสารที่ช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เอกสารเผยแพร่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ
Q6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
 ช้ามาก
 ค่อนข้างช้า
 ค่อนข้างเร็ว
 เร็วมาก
[1]
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Q7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานีใ้ ห้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่
 เลือกปฎิบัติอย่างชัดเจน  เลือกปฎิบัติบ้าง
 ค่อนข้างไม่เลือกปฎิบัติ  ไม่เลือกปฏิบัติ
Q8. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ในระดับใด
 ไม่พึงพอใจ
 ไม่ค่อยพึงพอใจ
 ค่อนข้างพึงพอใจ
 พึงพอใจมาก
Q9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการที่สะดวกมากน้อยเพียงใด
 ไม่สะดวก
 ไม่ค่อยสะดวก
 ค่อนข้างสะดวก
 สะดวกมาก
Q10. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ท่านติดต่อหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพราะ
 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 มี แต่ไม่สาคัญ
 กลัวผลกระทบภายหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
ข้อ

ข้อคำถำม

Q10-1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ได้ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
ท่านอย่างเหมาะสมมากน้อย เพี ยงใด (เช่ น ขั้นตอน ระยะเวลา
กระบวนการรับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น)
Q10-2 สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษานี้ มีก ารติดตามเรื่องร้อ งเรียนของ
ท่านมากน้อย เพียงใด
Q10-3 การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือ การแจ้งผลดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ท่ า นใช้ บ ริ ก ารมี
ประสิทธิภาพมากน้อย เพียงใด

ระดับควำมคิดเห็น
ไม่มีเลย

มี
ค่อนข้ำงน้อย

มี
ค่อนข้ำงมำก

มีมำก

Q11. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเอง หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
Q12. เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีใ่ ห้บริการท่าน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ หรือไม่
 ไม่พร้อม
 ค่อนข้างไม่พร้อม
 ค่อนข้างพร้อม
 พร้อม
Q13. เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้บริการท่าน มีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ทางานรวดเร็ว มุ่งผลสาเร็จ
ของงาน
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

 ดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
Q14. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีใ่ ห้บริการท่าน รับเงินพิเศษ เรีย่ ไร ขอรับ
บริจาค หรือร้องขอ ให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการให้บริการ
ตามหน้าที่ หรือไม่
 ไม่เคย
 เคย
[2]
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ข้อ

ข้อคำถำม

Q15. เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้บริการท่าน มีการรับ
เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็น
เรื่องปกติธรรมดา
Q16. เจ้ าหน้ าที่ ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาที่รับ ผิ ดชอบด้ านการ
ให้บริการ ได้มีการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
Q17. เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้บริการท่าน มีการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ย่างไม่ เป็ น ธรรม หรือมี ก ารให้ ค วามช่ วยเหลื อ เป็ น
พิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง สาหรับตนเองและพวก
พ้องหรือบุคคลอื่น

ระดับควำมคิดเห็น
ไม่มีเลย

มี
ค่อนข้ำงน้อย

มี
ค่อนข้ำงมำก

มีมำก

 ประสบกำรณ์กำรทุจริต

(คาตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านัน้ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
Q18. ในช่วง 1 ปีที่ ผ่านมา ท่านเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้บริการท่าน
 ไม่เคย
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 เคย ระบุรายละเอียด

Q19. สิ่งที่ท่านต้องการแนะนาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการประเมิน ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระทาการทุจริตต่อหน้าที่
1.
2.
3.
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับกำรสัมภำษณ์
SQ1. อายุ
ปี
SQ2. เพศ
 ชาย
 หญิง
SQ3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรีขึ้นไป
SQ4. อาชีพ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ
 พนักงาน/ลูกจ้าง
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคาถาม SQ6
SQ5. ประเภทงาน/ธุรกิจ
 ภาคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคการค้า เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ขนส่ง สุขภาพ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สื่อสาร
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 ภาคอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้า เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ เหล็ก เครื่องเรือน อิเล็กทรอนิกส์
[3]
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ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องประดับ ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
SQ6. รายได้ต่อเดือน
 ต่ากว่า 50,000 บาท  50,000 บาทขึ้นไป
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.
2.
3.

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่[4]งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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ตัวอย่าง

EBIT-Office

แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ(สำนักงำน ป.ป.ช.) ดำเนินกำรสำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้
แบบสำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ
ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
ควำมร่วมมือจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนในกำรตอบแบบสำรวจจะสนับสนุนให้เกิ ดกำรปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่ดี ตลอดจนช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กร
---------------------------------------------------------------------ชื่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 วิ ธี ก ำ ร ต อ บ แ บ บ ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธ รร ม แ ล ะ ค ว ำม โป ร่ งใส ก ำ ร ด ำ เนิ น ง ำน ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พื้ น ที่ ก ำ รศึ ก ษ ำ
(แบบ Evidence-based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำน
และหำกมีเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสำรและส่งมอบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิง
นั้น
2. "ภำรกิจหลัก" หมำยถึง ภำรกิจหลักตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้เลือกสำหรับตอบเฉพำะข้อคำถำมที่มีคำว่ำ
"ภำรกิจหลัก" โดยพิจำรณำจำกภำรกิจที่มีจำนวนบุคลำกร หรือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ หรือมีระยะเวลำ ในกำรดำเนินงำนตำม
ภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำภำรกิจอื่น ส่วนข้อคำถำมที่ไม่ได้ระบุคำว่ำ "ภำรกิจหลัก" หมำยถึง กำรดำเนินงำนในภำพรวมของสำนักงำนเขต
พื้นทีก่ ำรศึกษำ
3. รำยชื่อหลักฐำนที่ระบุในแบบสำรวจฯ นี้ จะเป็นรำยชื่อหลักฐำนที่ใช้เป็นแนวทำงกำรตอบข้อคำถำม ทั้งนี้ สำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึก ษำอำจใช้ห ลัก ฐำนอื่น ๆ สำหรับ กำรตอบข้อ คำถำมนั้น ได้ โดยให้ ใ ส่เครื่อ งหมำย  ลงในช่อ ง  อื่น ๆ โดยระบุชื่อ
เอกสำร
4. “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนอื่นของรัฐ ใช้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
5. “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๖. อ่ำนคำอธิบำยแบบประเมินก่อน
ประเด็นคำถำม
มี ไม่มี
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
EB1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
1) มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับ  
จัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้แสดงว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่ แผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 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
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ประเด็นคำถำม
มี ไม่มี
2.3 ผู้ซื้อซอง
 
2.4 ผู้ยื่นซอง
 
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
 
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้แสดงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
(โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ณ วันที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้จัดส่งข้อมูลตำมแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….……….....
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล
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 ระยะเ วลำตำมที่ ก ฎหมำย  
กำหนด หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน เช่น ประกำศ, Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 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 เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….…………………………………
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
3) มีกำรประกำศวิธีกำรคำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่
 
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน เช่น ประกำศ, Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..…………….............
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
4) มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกแต่ละโครงกำร หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน เช่น ประกำศ, Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………………..……….............
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
5) มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ ใน
กำรตัดสินผล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐำน หรือ Print Screen เอกสำรจำกเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………………………….
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1) มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
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ประเด็นคำถำม
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
 หลักฐำน หรือ Print screen รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2557 จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
 รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...……………
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................

มี

ไม่มี

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) ร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 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
 รำยงำนแสดงสิ่งทีป่ รับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2558....................
 ข้อมูลแสดงผลกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558.................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........…………………………………….………………………………….........................................
 ไม่มี เพรำะ.......................................................................................................................................
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
EB4 กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนตำม
ภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งกำร/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน.……………………………….....…………………………………
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คูม่ ือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน............................…………………………..….
 อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..…
 ไม่มี เพรำะ......................................................................................................................................
2) สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/
คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
[3]
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ประเด็นคำถำม
มี
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..………..
 ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................................
ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษ ำของท่ ำน มี ระบ บ เกณ ฑ์ ห รื อ เครื่ องมื อ กำรป ฏิ บั ติ งำน ตำม ภ ำรกิ จห 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) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 คู่มือกำรให้บริกำร
 Print screen แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบตั งิ ำนจำกเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….……………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่.
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………….……………………....
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัตริ ำชกำรตำมภำรกิจหลักของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่ว นร่ว มในกำรแสดงควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ กำรปฏิบัติร ำชกำรหรือ กำรปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรประชุมที่ระบุรำยชื่อและรำยละเอียดควำมคิดเห็นของบุคคล/สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………………………………………….……………..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจ
หลัก หรือไม่

ไม่มี



















[4]
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มีหลักฐำน คือ
 โครงกำร
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนสรุปกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรร่วมจัดทำแผน/โครงกำร ประกอบคำบรรยำย
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………….…………………………………………..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................

มี

ไม่มี

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก 
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.........................................................................................................................................



กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
EB7 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก ต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 โครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ......………………………………….............………………………….……
 แผนผังกำรปฏิบัติงำน....……………………………………………………………………………….…........................
 คำสั่งกำรปฏิบตั ิงำน.…………………………………………………………………………………………......................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….………………….....................
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) มีข้ อมูลตำมภำรกิจหลัก ตำมที่ก ฎหมำยก ำหนดทำงเว็บ ไซต์ของสำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำหรือ สื่อสังคม (Social 
Media) หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
[5]
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 Print screen เอกสำรเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..…..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
3) มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ
หรือมีเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำทำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบุหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือหมำยเลข Call Center....……………………………………………………..
 บรรจุอยู่ในโครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ....…………………………………………..…………………
 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 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร
1) มีกำรกำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและกำรตอบสนองหรือรำยงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) มีกำรกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….……………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรกำหนดกลุ่มงำนหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
[6]

มี

ไม่มี
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มีหลักฐำน คือ
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน
 แผนผังกำรปฏิบตั ิงำนเรือ่ งร้องเรียน
 คำสั่งกำรปฏิบตั ิงำน.
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…………....…………………………………..
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................

มี

ไม่มี

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

มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………………………….……..………………………………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................



กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
EB9 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร
1) มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื่อ ให้ค วำมรู้เรื่อ งกำรป้ อ งกันผลประโยชน์ทับซ้อ นแก่เจ้ำหน้ำ ที่ หรื 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
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………….…….....
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
[7]
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5) มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำถึงควำมเกี่ยวข้องกับ
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 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร
1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................…………………………………………………………….…………………………………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รำยงำนผลกำรดำเนินตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต (อย่ำงน้อย 1 โครงกำร)
 อื่นๆ โปรดระบุ..................………………………………………………………………………………………......………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................

มี


ไม่มี


















3) มีแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................………………………………………………………………………………….……..……
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
EB11 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของท่ำนมีกำรรวมกลุม่ ของเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อ
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร
1) มีกำรรวมกลุม่ ของเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่
[8]









การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

97

ประเด็นคำถำม
มีหลักฐำน คือ
 รำยชื่อคณะกรรมกำร/ชมรม/สมำชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ
หรือแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….……..............
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ผลกำรดำเนินงำนของกลุม่
 ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรรวมกลุ่ม (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก)
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………….……….………………..……………
 ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................................................
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบสำรวจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)

[9]
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มี

ไม่มี





คู่มืออธิบาย
แบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity & Transparency
Assessment: EBIT)
 แนวทางการตอบแบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

๑. กรุณาระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น ชื่อส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษา สังกัด.....เป็นต้น
๒. ลักษณะข้อค�ำถามตามแบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้
มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ข้อค�ำถามทีถ่ ามถึง คุณลักษณะ ขัน้ ตอนหรือกิจกรรมทัว่ ๆ ไป
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
การร้องเรียน เป็นต้น และ
๒) ข้อค�ำถามที่ถามถึงคุณลักษณะ ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ซึ่งจะสังเกตได้จากข้อค�ำถามที่มีค�ำว่า “ภารกิจหลัก” ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษา จะต้องตอบข้อค�ำถามดังกล่าวตามภารกิจหลักของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา โดยพิจารณาจากภารกิจทีม่ จี ำ� นวนบุคลากร
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หรือได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
นั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น
๓. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาจะต้องตอบข้อค�ำถาม
ตามประเด็นต่างๆ ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่เครื่องหมายถูก () ลงใน
ช่อง  ที่ก�ำหนดที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษา
๔. กรณีที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาตอบว่า “มี”
ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ระบุเอกสารหลักฐานที่
ใช้อ้างอิง โดยใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษามีหลักฐานดังกล่าว หรือ  อื่นๆ ซึ่งส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาจะต้องระบุรายการเอกสาร/หลักฐาน ให้ชดั เจน
และที่ส�ำคัญให้แนบเอกสาร/หลักฐานเท่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับการตรวจสอบ
การให้คะแนน กรณีเป็นการอ้างเอกสาร/หลักฐานซ�้ำ  ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาไม่ต้องถ่ายเอกสารเพิ่มเพียงแต่ระบุอ้างอิงว่าใช้
เอกสารในข้อค�ำถามใด และโปรดท�ำสลิป (slip) ที่เอกสาร/หลักฐาน
แนบด้วย หรือ  ไม่มี เพราะ......... ให้ระบุรายละเอียดเหตุผล
๕. กรณีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ไม่สามารถ
ตอบค�ำตอบข้อใดข้อหนึง่ ได้ เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดหรือข้อก�ำหนดด้านกฎหมาย
ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ระบุข้อจ�ำกัดหรือข้อก�ำหนด
ดังกล่าว ในช่อง  ไม่มี เพราะ......... เพือ่ ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จะน�ำมาใช้ประกอบการพิจารณาการให้ค่าคะแนนหรือปรับค่า
คะแนนเต็ม
100

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๑

“ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ของท่าน
มีการด�ำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพือ่ ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา มีการด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้วยความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ


ค�ำอธิบาย
ในการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึ ก ษา ส� ำ นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา/สถานศึกษาจะต้องจัดท� ำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ� ำ ปี ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรือ่ ง การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และควร
มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปี (ไม่ใช่รายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือรายโครงการ) รวมทัง้
ควรมีการเผยแพร่ระบบข้อมูลเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยอาจอยูใ่ นรูปแบบ
ฐานข้อมูลที่มีการระบุข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้การด�ำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถ
เข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
หรือสื่ออื่นๆ
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ค�ำนิยาม
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
“แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด


ค�ำแนะน�ำการตอบ
			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใน ๑ เดือนนับตัง้ แต่ได้รบั จัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ย วกั บ แผนปฏิ บัติการจัด ซื้อจัด จ้างที่ส� ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถาน-ศึกษาได้จดั ท�ำขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้นำ� ขึน้ ประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา ทัง้ นี้ ควรมี
การด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวก่อนเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างช้าภายใน ๑ เดือนนับตัง้ แต่ได้รบั จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไปนี้ หรือไม่”
๒.๑ ชื่อโครงการ
๒.๒ งบประมาณ
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๒.๓ ผู้ซื้อซอง
๒.๔ ผูย้ ื่นซอง
๒.๕ ผูไ้ ด้รับคัดเลือก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ คือ ฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการที่ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้เผยแพร่
ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาแล้ว โดย
ฐานข้อมูลนั้นจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง ๕ หัวข้อ ดังนี้ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๒

			 “ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาของท่านมีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านเว็บไซต์หรือ
สื่ออื่น ๆ อย่างไร”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา มีการเปิดเผย
ข้อมูลการด�ำเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขัน้ ตอน/กระบวนการ
ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาหรือสื่ออื่นๆ



ค�ำอธิบาย
ในการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาจะต้องมีการเปิดเผย
การด�ำเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาหรือสือ่ อืน่ ๆ โดยเป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ก�ำหนดวิธีซื้อและวิธีจ้าง
รวม ๖ วิธี คือ วิธตี กลงราคา วิธสี อบราคา วิธปี ระกวดราคา วิธพี เิ ศษ วิธกี รณี
พิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อและวิธีจ้าง
จะมีขนั้ ตอน/กระบวนการ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดซือ้
จัดจ้างในแต่ละขัน้ ตอน/กระบวนการมีความโปร่งใส เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
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ก�ำหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สถานศึกษาควรมีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซือ้ จัดจ้างแต่ละโครงการไม่นอ้ ย
กว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนด
๒. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
๓. มีการประกาศวิธีการค�ำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ
๔. มี ก ารประกาศรายชื่ อ ผู ้ เ สนอราคา/งานที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกของแต่ละโครงการ
๕. มีการรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทัง้ ระบุ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ค�ำแนะน�ำการตอบ
ส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างมากกว่า ๕ โครงการ ให้แสดงหลักฐานเฉพาะโครงการ ทีม่ งี บประมาณ
สูงสุด จ�ำนวน ๕ โครงการ หากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
มีการจัดซือ้ จัดจ้างน้อยกว่า ๕ โครงการ ให้แสดงหลักฐานการจัดซือ้ จัดจ้าง
โครงการต่างๆ เท่าที่มี ทั้งนี้ เมื่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ได้ทำ� การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ตามแนวทางข้างต้นแล้ว ให้ใช้หลักฐาน
โครงการนั้นๆ ประกอบการตอบข้อค�ำถาม ๑-๕ ดังนี้
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			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่”
			 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐานเกีย่ วกับ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการที่ได้จัดท�ำขึ้นส�ำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาหรือสื่ออื่นๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยต้องเป็น
โครงการที่มีงบประมาณด�ำเนินการสูงสุดและได้ด�ำเนินงานตามโครงการ
ไปแล้ว ระยะเวลาการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
จะนับวันประกาศเผยแพร่จากวันทีผ่ บู้ ริหารลงนามในเอกสารการประกาศ
ประกวดราคาหรือสอบราคา จนถึงวันแรกที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาก�ำหนดให้ผู้ซื้อซอง มายื่นซองประมูล โดยจะต้องมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด (กรณีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถาน
ศึกษาประเภทรัฐวิสาหกิจให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของแต่ละส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาโดยอนุโลม)
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการที่มีงบประมาณด�ำเนินการสูงสุดและ
ได้ดำ� เนินงานตามโครงการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาหรือสื่ออื่นๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้
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			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “มีการประกาศวิธกี ารค�ำนวณราคากลางของแต่ละ
โครงการ หรือไม่”
			 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา ต้องแสดงหลักฐานเกีย่ วกับ
การประกาศวิธีการค�ำนวณราคากลางของแต่ละโครงการที่มีงบประมาณ
ด�ำเนินการสูงสุดและได้ด�ำเนินงานตามโครงการไปแล้ว ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
หรือระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสือ่ อืน่ ๆทีป่ ระชาชนสามารถเข้าตรวจ
ดูได้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ซึ่งได้เห็นชอบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาสามารถศึกษาแนวทางการเปิดเผยราคากลางได้ตามคูม่ อื แนวทาง
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง ราคากลางและ
การค�ำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กำ� กับดูแลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ หลักฐานที่ใช้ประกอบการตอบข้อค�ำถาม
ตามแบบส�ำรวจนี้ ขอให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา แสดง
หลักฐานการประกาศเผยแพร่วิธีการค�ำนวณราคากลางจากเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาหรือสื่ออื่นๆ เท่านั้น
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			 ค�ำถามข้อที่ ๔ “มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/งานของแต่ละโครงการ
ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีงบประมาณด�ำเนินการสูงสุดและได้ด�ำเนินงาน
ตามโครงการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาหรือสือ่ อืน่ ๆ ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
			 ค�ำถามข้อที่ ๕ “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับการประกาศรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างแต่ละโครงการทีม่ งี บประมาณ
ด�ำเนินการสูงสุดและได้ด�ำเนินงานตามโครงการไปแล้ว ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
หรือสื่ออื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยต้องมีการระบุวิธีการ
จัดซือ้ จัดจ้าง เช่น วิธกี ารประกวดราคา วิธกี ารสอบราคา รวมถึงระบุเหตุผล
ที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้น ๆ ด้วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง
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- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค�ำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ศูนย์ก�ำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. สามารถเข้าถึง
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_
center๓๐.pdf
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๓

“การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา มีการวิเคราะห์
การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ


ค�ำอธิบาย
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาควรมีระบบข้อมูลเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยระบุข้อมูลอย่างน้อย
เกี่ยวกับ ร้อยละของจ�ำนวนโครงการจ�ำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ร้อยละของจ�ำนวนงบประมาณจ�ำแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ใช้ในการ
วางแผนการจัดซือ้ จัดจ้างของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาต่อไป


ค�ำนิยาม
“รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี” หมายถึง รายงานที่
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ แสดงว่า ในรอบปี
ที่ผ่านมา ผลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปีเป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ด�ำเนินการ
กี่โครงการ และต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้
ด�ำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด
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“รายงานการวิเคราะห์ผลการการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปี” หมายถึง
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดอย่างไร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาสามารถประหยัดงบประมาณ
ได้เท่าไร มีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอย่างไร
ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ก�ำหนดไว้หรือไม่


ค�ำแนะน�ำการตอบ

			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “มีการจัดท�ำรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับการรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึง่ อาจจะอยูใ่ นรูปแบบของรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้นก็ได้ โดยในรายงานนั้นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามค�ำนิยามข้างต้นด้วย
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “มีการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา ต้องแสดงหลักฐานเกีย่ วกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เช่น ในรอบปีงบประมาณที่ถูกประเมินนั้น มีปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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อย่างไร ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาสามารถประหยัดงบประมาณ
ได้เท่าไร มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งของการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษหรือไม่
มีการจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซือ้ จัดจ้างหรือไม่ มีแนวทางทีจ่ ะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น
			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “มีการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่”
๓.๑ ร้อยละของจ�ำนวนโครงการจ�ำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๒ ร้อยละของจ�ำนวนงบประมาณจ�ำแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี หรือ
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ได้จัดท�ำขึ้น โดยมีการระบุข้อมูลร้อยละของจ�ำนวนโครงการในแต่ละวิธี
การจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ�ำนวนงบประมาณในแต่ละวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษามีระบบข้อมูล
ส�ำหรับใช้การวางแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
			 ค�ำถามข้อที่ ๔ “มีการปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่”
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับการรายงานผลการด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือปีที่ผ่านมาปีอื่นก็ได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๔

			 “การด�ำเนินงานตามคู่มือก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก� ำหนด
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาให้บริการอย่างมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน


ค�ำอธิบาย
			 เมือ่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา ได้มกี ารจัดท�ำแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานแล้ว ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาควรต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษามีความเป็น
ธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น


ค�ำแนะน�ำการตอบ
			 ค� ำ ถามข้ อ ที่ ๑ “ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษา
ของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก หรือไม่”
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา หรือหนังสือ
สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา ที่ระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติ
งานหรือวิธีการวัดผลในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก ซึ่งส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ส�ำนัก หรือกอง ต้องด�ำเนินการจัดท�ำขึ้นมา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาของท่าน
มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก�ำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแนวทางหรือตามคูม่ อื ดังกล่าวให้กบั
ผู้บริหารได้รับทราบ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๕

“ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในภารกิจตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาให้บริการ อย่างมีความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ


ค�ำอธิบาย
หากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา มีการใช้ระบบหรือ
เกณฑ์ที่ชัดเจน หรือมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน หรือมีการ
ใช้เครื่องมือช่วยก�ำกับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการ
ใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าที่ หรือมีการแสดงขัน้ ตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน หรือมีระบบการป้องกัน หรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการ จะช่วยให้การบริการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษามีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ หากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา มีลกั ษณะงาน
ตามภารกิจหลักไม่ใช่งานให้บริการโดยตรง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา จะต้องระบุเหตุผลของการไม่มีระบบการด�ำเนินงานตาม
ค�ำถามย่อยข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ กรณีเช่นนี้อาจไม่ต้องค�ำนวณค่าคะแนน
ตามค�ำถามข้อนี้ก็ได้
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ค�ำนิยาม
“ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ” หมายถึง ระบบที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาจัดท�ำขึ้น เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ให้
บริการตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาว่า
มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการละเว้นการให้บริการประชาชน
หรือไม่ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวอาจใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้





ค�ำแนะน�ำการตอบ

			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาของท่าน
มีระบบ เกณฑ์ หรือเครือ่ งมือการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักทีม่ คี วามเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้
บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับเอกสารคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาที่แสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือมี
ทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่อง เป็นต้น
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาของท่าน
มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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และระยะเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับคูม่ อื การให้บริการหรือแนวทางการปฏิบตั งิ าน ตามภารกิจหลักของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาที่มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
งานไว้อย่างชัดเจน เช่น มีการก�ำหนดอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และก�ำหนด
ระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ให้บริการ เป็นต้น
			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาของ
ท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพือ่ ป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับระบบป้องกันหรือการตรวจสอบ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือระบบ
ตรวจสอบผูล้ ะเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถาน
ศึกษาได้จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภายในส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๖

			 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา


ค�ำอธิบาย
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมี
ส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมด�ำเนินการตาม
โครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขพัฒนาโครงการ
หากส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษามี ลั ก ษณะงาน
ตามภารกิจหลักไม่สามารถให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมได้ ซึง่ อาจ
สืบเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายหรือลักษณะของงาน ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาจะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน กรณีเช่นนี้อาจ
ไม่ต้องค�ำนวณค่าคะแนนตามค�ำถามข้อนี้ได้
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ค�ำนิยาม
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
รวมถึงประชาชนหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา


ค�ำแนะน�ำการตอบ
			 ค�ำถามข้อที่ ๑-๕ จะเป็นค�ำถามทีม่ ลี กั ษณะเชือ่ มโยงกันในกระบวนการ
ของการมีสว่ นร่วมส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาทีถ่ กู ประเมิน
สามารถแสดงเอกสาร/หลักฐานเดียวกันได้ (ถ้ามี) แต่รายการหลักฐาน
นั้นต้องแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมครบทั้ง ๕ ประเด็นค�ำถาม


			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับรายงานการประชุม หรือโครงการ/กิจกรรมของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวต้องแสดง รายชือ่ ประชาชนหรือส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาอืน่ ทีม่ ารับบริการ หรือรายชือ่ ของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาทีม่ าเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เพื่อน�ำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแก้ไข
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พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการในภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สถานศึกษาด้วย (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาสามารถแนบ
ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
			 ค� ำ ถามข้อที่ ๒ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท�ำแผนงาน/โครงการ หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลัก หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมจัดท�ำแผนงาน/
โครงการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อ
ประชาชนหรือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาอื่นที่มารับบริการ
หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการ
ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
ในภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาด้วย (ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาสามารถแนบภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติมได้)
			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินการ
ตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐานเกีย่ วกับ
รายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมด�ำเนินงานตามโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับการปฏิบตั ริ าชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชือ่
ประชาชนหรือส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาอืน่ ทีม่ ารับบริการ
หรือรายชือ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ริ าชการของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาด้วย (ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
			 ค�ำถามข้อที่ ๔ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผลการด�ำเนินงาน หรือ
รายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ริ าชการ
ในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชน
หรือส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาอืน่ ทีม่ ารับบริการผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหรือได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา/สถานศึกษาที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการในภารกิจหลัก
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาด้วย (ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
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			 ค� ำ ถามข้อที่ ๕ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุด
โครงการ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานผลการด�ำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่าวต้องแสดง
รายชื่อกลุ่มประชาชน หรือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
อื่นที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ราชการ ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ เข้ า มามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลักของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรณีที่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษามีการด�ำเนินโครงการที่ได้เริ่ม
ด�ำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาอาจแสดงหลักฐาน
โครงการทีไ่ ด้เริม่ ด�ำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ก็ได้ แต่กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เท่านัน้ (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา
สามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
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- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๗

			 “ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาของท่านมีช่องทาง
ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตาม ภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษามีช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สถานศึกษา ที่หลากหลายและประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก


ค�ำอธิบาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗
และมาตรา ๙ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญๆของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ�ำนาจหน้าที่ แผนงาน/
โครงการและอืน่ ๆ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาจึงควรมีชอ่ งทาง
สือ่ สารเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ดังกล่าว โดยช่องทางสือ่ สารทีส่ ำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์
ณ ที่ท�ำการของหน่วยหรือเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาหรือสือ่ สังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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ทัง้ นี้ หากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษามีชอ่ งทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา/สถานศึกษา ทีห่ ลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
ส่งผลให้มกี ารตรวจสอบจากภาคประชาชนได้งา่ ย โดยควรเป็นช่องทางและ
สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษา
ค�ำนิยาม
“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการ
ตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
“Call Center” หมายถึง ศูนย์บริการข้อมูลให้ความช่วยเหลือ
สอบถามปัญหา ข้อแนะน�ำ  บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว
หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์


ค�ำแนะน�ำการตอบ
			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ทีท่ ำ� การของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา หรือไม่”



ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา
ที่มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วย
ประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษานั้นจะบรรจุ
อยู่ในโครงสร้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา แผนผังการ
126

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิบัติงาน หรือ ค�ำสั่งการปฏิบัติงานให้ส�ำนัก กอง หรือฝ่าย ภายในของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยประชาสัมพันธ์
ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา/สถานศึกษาสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาหรือสื่อสังคม
(Social Media) หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับภารกิจหลัก อ�ำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายก�ำหนดที่ปรากฏอยู่บน
เว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาหรือปรากฏอยู่บน
สื่อสังคม (Social Media)
			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “มีระบบการให้ขอ้ มูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ
หรือมีเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาท�ำการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
การมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ (หมายเลขโทรศัพท์
๔ หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๙ หลัก) เพื่อไว้ส�ำหรับให้บริการประชาชน
ทั่วไปในการติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา/สถานศึกษาได้ตลอดเวลาท�ำการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

127

		 ค�ำถามข้อที่ ๔ “มีการเผยแพร่ขอ้ มูลตามภารกิจหลักทางสือ่ ต่อไปนี้
หรือไม่”
๔.๑ หนังสือพิมพ์
๔.๒ วารสาร
๔.๓ จุลสาร
๔.๔ แผ่นพับ
๔.๕ โทรทัศน์
๔.๖ วิทยุ/วิทยุชุมชน
๔.๗ สื่อสังคม
๔.๘ อื่นๆ โปรดระบุ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาที่ได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม (Social Media) และ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์อนื่ โดยต้องค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าและความประหยัดในการ
เผยแพร่ข้อมูลด้วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๘

		 “ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาของท่านมีการด�ำเนินการ
เรื่องร้องเรียนอย่างไร”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพือ่ ให้กระบวนงานเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนทัว่ ไปและ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษามีความโปร่งใสและเป็นธรรม


ค�ำอธิบาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาควรมีการก�ำหนดให้
มีกระบวนงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ มีช่องทางการร้องเรียน มีส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการ
ด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ทัว่ ไป พร้อมทัง้ ระบุปญ
ั หาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไปและเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษามีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้อง
เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ค�ำนิยาม
“เรือ่ งร้องเรียนทัว่ ไป” หมายถึง เรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
“เรือ่ งร้องเรียนจัดซือ้ จัดจ้าง” หมายถึง เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา



ค�ำแนะน�ำการตอบ
		 ค�ำถามข้อที่ ๑ “มีการก�ำหนดขัน้ ตอน/กระบวนการเรือ่ งร้องเรียน
และการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่”


ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน หรือแผนผังการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “มีการก�ำหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ระบบหมายเลขโทรศัพท์
ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไปรษณีย์ หรือช่องทางอืน่ ๆ ซึง่ ช่องทางเหล่านีอ้ าจจะ
บรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนหรือแผนผังการปฏิบัติงาน
			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาของ
ท่านมีการก�ำหนดกลุ่มงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องเรียน (ส�ำนัก กอง หรือฝ่าย) ซึง่ มีหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษา
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โดยอาจระบุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน แผนผังการปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน หรือค�ำสั่งการปฏิบัติงาน
			 ค�ำถามข้อที่ ๔ “มีการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับการรายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างด้วย (รายไตรมาสหรือรายปี)
			 ค�ำถามข้อที่ ๕ “รายงานสรุปผลการด�ำเนินการเรือ่ งร้องเรียนทัว่ ไป
พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งในหลักฐาน
ดังกล่าวต้องมีการระบุปญ
ั หา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบตั งิ าน
เรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย (รายไตรมาสหรือรายปี)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๙

			 “ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาของท่านมีการด�ำเนินการ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษามีระบบป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ


ค�ำอธิบาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ การจัดท�ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน การให้ความรูต้ ามคูม่ อื ประมวลจริยธรรม
ดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ ตลอดจน
การน�ำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบตั งิ านไปปรับปรุงระบบการท�ำงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถาน
ศึกษา และเพื่อสร้างธรรมาภิบาลภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา
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อนึ่ง เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นเรื่องใหม่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาอาจใช้
ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สถานศึกษามาเป็นแนวทางการจัดท�ำคู่มือ หรือหากประมวลจริยธรรม
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษามีเนือ้ หาเกีย่ วกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
สามารถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้
ค�ำนิยาม
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และ มีการใช้อิทธิพลตามอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์สว่ นตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผล
ประโยชน์สว่ นรวม ผลประโยชน์ทบั ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำ� กัดอยูใ่ น
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สนิ เท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สนิ ก็ได้ อาทิ การแต่งตัง้ พรรคพวกเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ�ำกัด หรือการ
ที่บุคคลผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ


ค�ำแนะน�ำการตอบ
			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่”
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ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐานเกีย่ วกับ
รายงานการประชุมหรือการสัมมนาเจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งอาจเป็นลักษณะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งนี้ อาจเป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมด
ตลอดการประชุมหรือสัมมนา หรืออาจเป็นเนือ้ หาส่วนหนึง่ ของการประชุม
หรือสัมมนาก็ได้ (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาสามารถแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “มีการจัดท�ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐานคูม่ อื
หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งอาจเป็นประมวลจริยธรรมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา แต่ตอ้ งมีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานการฝึกอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาตามคู ่ มื อ หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สถานศึกษาสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
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			 ค�ำถามข้อที่ ๔ “มีการปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานผลการด�ำเนินงานปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือระเบียบใน
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
			 ค�ำถามข้อที่ ๕ “มีแนวทางการปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบบุคลากร
ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือผู้ชนะ
การประกวดราคา หรือบันทึกผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือ ผู้ชนะการประกวดราคา
			 ค�ำถามข้อที่ ๖ “มีรายงานผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับรายงานผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ซึง่ เป็น
ลักษณะการรายงานที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาพร้อม ทั้งเสนอแนะวิธีการ
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ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณต่อไป
			 ค�ำถามข้อที่ ๗ “มีการน�ำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติ
งานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนไปปรับปรุงระบบการท�ำงาน หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับการน�ำเอาข้อเสนอแนะและวิธกี ารป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนจาก
ข้อค�ำถามที่ ๖ มาปรับปรุง ซึง่ อาจจะอยูใ่ นรูปแบบของรายงานการปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือในรูปแบบอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐-๑๐๓
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๑๐

			 “ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาของท่ า นมี ก าร
ด�ำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างไร”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อส่งเสริมให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาสามารถ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง


ค�ำอธิบาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาควรมีการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการและควรมีการจัดท� ำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถาน
ศึกษา ตลอดจนมีการวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรคในการด�ำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาสามารถป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต จากจุ ด เริ่ ม ต้ น คื อ การด� ำ เนิ น งานภายในส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา/สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น


ค�ำนิยาม
“การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ ร ายงานไว้ เ มื่ อ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” หมายถึง การวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคและ
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แนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการด�ำเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
“การด�ำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” หมายถึง การด�ำเนินการใดๆ ที่ส่วนราชการ
ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องจากการสรุปผลการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ อาจเป็นในรูปแบบ
ของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการด�ำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
“แผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” หมายถึง แผนปฏิบัติการที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาจัดท�ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ค�ำแนะน�ำการตอบ
			 ค� ำ ถามข้ อ ที่ ๑ “มีการวิเ คราะห์ผลการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สถานศึกษาประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่”


ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐานเกีย่ วกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาผูถ้ กู ประเมิน ซึง่ ใน
หลักฐานดังกล่าวต้องมีการแสดง ให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นัน้
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาได้ด�ำเนินการโครงการใดไปแล้ว
จ�ำนวนกี่โครงการ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง
			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาของท่าน
มีการด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องในปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกีย่ วกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาได้ดำ� เนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนือ่ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (โครงการที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ หรือ ก�ำลังด�ำเนินการงานอยู่)
			 ค�ำถามข้อที่ ๓ “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่”
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาได้จัดท�ำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๓/๗
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 ค�ำอธิบายข้อค�ำถาม EB๑๑

			 “ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาของท่ า นมี ก าร
รวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร”
วัตถุประสงค์ของค�ำถาม
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาภาครัฐมีการรวมกลุ่มด�ำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กร


ค�ำอธิบาย
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ผ่านกระบวนการ
จัด โครงการ/กิ จ กรรมหรือการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
การให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น


ค�ำนิยาม
“การรวมกลุม่ ของเจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส” หมายถึง กลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบ
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เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะ
กรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน
เพือ่ รณรงค์หรือส่งเสริมให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษามีการ
บริหารงานทีโ่ ปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมของกลุม่
“กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น”
หมายถึง กิจกรรมใดๆ ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษาที่ได้ด�ำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ค�ำแนะน�ำการตอบ
			 ค�ำถามข้อที่ ๑ “มีการรวมกลุม่ ของเจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา/สถานศึกษา เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่”


ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถาน
ศึกษาเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ เช่น ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือ
เป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่
ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งทั้ง ๒ รูปแบบ จะต้องมีรายชื่อคณะกรรมการ
กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบหรือแนวทางการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มที่ชัดเจน
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			 ค�ำถามข้อที่ ๒ “กรณีทมี่ กี ารรวมกลุม่ ของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ การบริหาร
งานทีโ่ ปร่งใส กลุม่ ดังกล่าว มีกจิ กรรมทีแ่ สดงถึงความพยายามทีจ่ ะปรับปรุง
การบริหารงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”
การรวมกลุ่มตามข้อค�ำถามที่ ๑ นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงการ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงการบริหารงานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มและภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่ม (ถ้ามี)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง


142

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายชื่อคณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นางรัตนา ศรีเหรัญ
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
นายพิธาน พืน้ ทอง
นายชวลิต โพธิน์ คร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทีป่ รึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะท�ำงานจากส�ำนักงาน ป.ป.ช.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายอุทิศ บัวศรี
นายธิติ เมฆวณิชย์
นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข
นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์
นายเทิดภูมิ ทัศนพิมล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

คณะท�ำงานจาก สพฐ. และ สพท.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายเดช ศิรินาม
นายโสธร บุญเลิศ
นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา
นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์
นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
นายอินสวน สาธุเม
นางวันเพ็ญ ศิริคง

ผู้อ�ำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองผู้อ�ำนวยการ สพม. เขต ๓๒
รองผู้อ�ำนวยการ สพม. เขต ๓๔
รองผู้อ�ำนวยการ สพม. เขต ๓๙
ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
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๙. นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรกั ษ์
๑๐. นายศุภกร มรกต
๑๑. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์
๑๒. นายอนันต์ แก้วแจ้ง
๑๓. นางจินดา ตุ่นหล้า
๑๔. นางธนพรรณ รอดก�ำเหนิด
๑๕. นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง
๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา
๑๗. นางลาวัลย์ ตรีเนตร
๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
๑๙. นางสาวสุภาภรณ์ กัลยารัตน์
๒๐. นายพงษ์เทพ มนัสตรง
๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
๒๒. นายอดุลย์ ผินโพ
๒๓. นายธนบดีพิพัฒน์ ด�ำนิล
๒๔. นายนิพนธ์ พรหมเมศร์
๒๕. นางนปภา ศรีเอียด
๒๖. นางภาวนา นัครามนตรี
๒๗. นางศิริงาม ภูมิทัศน์
๒๘. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏรังสี
๒๙. นายทวี บรรจง
๓๐. นายพีรวัฒน์ เศวตพัชร์
๓๑. นายทองคูณ หนองพร้าว
๓๒. นายวีระ อุตสาหะ
๓๓. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์
๓๔. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ
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ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจติ ร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
ศึกษานิเทศก์ สพป.ล�ำพูน เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านวังคอไห สพป.ชัยนาท
ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๑
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๙
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๑
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๔
นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒
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๓๕. นายณัฐพล คุ้มวงศ์
๓๖. นายวิเชียร ศิริคง

นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
๓๗. นายเสวก บุญประสพ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนดงซ่อมวิทยาคม
สพป.ตาก เขต ๑
๓๘. ว่าทีร่ อ้ ยโทกัมพล ผลพฤกษา ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านแก้ว
สพป.จันทบุรี เขต ๑
๓๙. นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านแบง
สพป.หนองคาย เขต ๒
๔๐. นายธนกฤติ พรมบุตร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๔๑. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๔๒. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
สพป.มหาสารคราม เขต ๒
๔๔. นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนส�ำนักสงฆ์ศรีวิชัย
สพป.สงขลา เขต ๑
๔๕. นายสมพร นาคพิทักษ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ล�ำปาง เขต ๑
๔๖. นายนุศิษย์ พรชีวโชติ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
๔๗. นายพลธาวิน วัชรทรธ�ำรงค์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง
สพป.ชลบุรี เขต ๑
๔๘. นายวิชิต เต็มนิล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมโตนด
สพป.พัทลุง เขต ๑
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๔๙. ว่าทีร่ อ้ ยตรี ประเสริฐ รุจริ า ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านยางน�ำ้ กลัดใต้
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
๕๐. นายกนก จ�ำปามูล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหนองขามนาดี
สพป.นครราชสีมา เขต ๖
๕๑. นายสุพรรณ์ แก้วนิสัย
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๓. นายภานุพงศ์ นวลบุญมา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๕๔. นางนิรมล บัวเนียม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล
สพป. กรุงเทพมหานคร
๕๕. นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนประชาบ�ำรุง
สพป.นราธิวาส เขต ๓
๕๖. นางอ�ำพร สุทธัง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
๕๗. นางอมรรัตน์ เชิงหอม
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
สพป.นครพนม เขต ๒
๕๘. นายนรงค์ โสภา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงห์บุรี
๕๙. นายนิพนธ์ ยศดา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.เขต ๒๖
๖๐. นางสาวอังคณา นารีสาร รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร
สพม. เขต ๒๙
๖๑. นางพัชภัสสร เสนทัพพระ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต ๓๑
๖๒. นายดิลก ราตรี
ครู โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙
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๖๓. นายจ�ำลอง น่วมนุ่ม

ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประปามหาราช) ๓
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๖๔. นายยรรยงค์ ด�ำรงค์ศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต ๑
๖๕. นายวันเฉลิม วุฒิศิษฏ์สกุล ครู โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง
๖๖. นายอุดรพัฒน์ บุญมา
ครู โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
๖๗. นางอังสนา พิไสยสามนต์เขต
ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑
๖๘. นายพงศธร ผ่านส�ำแดง ครู โรงเรียนดงบังพิสยั นวการนุสรณ์ สพม. เขต ๒๖
๖๙. นายฉัตยา สารีวัลย์
ครู โรงเรียนวารินช�ำราบ สพม. เขต ๒๙
๗๐. นายมงคล ปัญญารัตน์
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔
๗๑. นายอนุรักษ์ ปาทา
ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔
๗๒. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์
ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔
๗๓. นายไพทูรย์ ไวยธัญกิจ
ครู โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒
๗๔. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒
๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี
ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๒
๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ
นักวิชาการศึกษาส�ำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
๗๙. นายคู่บุญ สกุนตนาค
นักวิชาการศึกษา
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๐. นางเกศกัญญา อนุกูล
นักวิชาการศึกษา
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๑. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ�ำรง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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๘๒. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

นักวิชาการศึกษา
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๓. นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจ้าพนักงานธุรการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๔. นายสุจิตรา พิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๕. นายบุญช่วย เหมศักดิ์
พนักงานธุรการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๖. นางสมลิตร ไพรเถื่อน
พนักงานธุรการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๗. นางเนตรทราย แสงธูป พนักงานธุรการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๘. นางสาวศรัญญา โชติ
พนักงานบันทึกข้อมูล
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๘๙. นางจิณห์นิภา ด�ำสนิท
พนักงานบันทึกข้อมูล
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๙๐. นางวัชรินทร์ ทองวิลัย
พนักงานพิมพ์ดีด
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๙๑. นายบดินทร์ วรวสุ
พนักงานพิมพ์ดีด
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๙๒. นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องค�ำ พนักงานพิมพ์ดีด
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๙๓. นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๙๔. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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