
ตัวอย่างการเขียนข้อสังเกต 
EVIDENCE-BASED INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT 

(EBIT ) 

    ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โรงเรียน.................................ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559  ข้อสังเกตของคณะกรรมกำรต่อโรงเรียน...................................สพป./สพม....................................... เขต ......... 
คณะกรรมกำรมีประเด็นตำมแบบส ำรวจ ดังนี้ 

ประเด็นส ารวจ ข้อค าถาม เอกสาร/ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 
EB1 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดท ำประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 25589 
ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ 
 2.1 ชื่อโครงกำร 
 2.2 งบประมำณ 
 2.3 ผู้ซื้อซอง 
 2.4 ผู้ยื่นซอง 
 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก 

EB2 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่จัดชื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  

ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำมีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
คัดเลือกตัดสิ้นผลกำรจัดชื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 

ข้อ 3 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดท ำกำรประกำศวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร
เพ่ิมเติมจะท ำให้กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงสมบูรณ์ 

ข้อ 4 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำมีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ / งำนที่มีสิทธิได้รับ
กำรคัดเลือกแต่ละโครงกำร 

ข้อ 5 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อม
ระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

EB3 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมีรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 

ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง กำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 

ข้อ 3 (3.1) ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

EB3 
(ต่อ) 

ข้อ 3 (3.2) ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 



ประเด็นส ารวจ ข้อค าถาม เอกสาร/ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 4 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมีปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
EB4 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี แนวทำงกำรปฏิบัติงำน/คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก  
ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำร

ปฏิบัติงำน/คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
EB5 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี ระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนตำม

ภำรกิจหลักที่มีควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภำพ  

ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี กำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำง
ชัดเจน เช่น แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน, แนวทำงกำรปฏิบัติงำน, คู่มือกำรให้บริกำร  

ข้อ 3 ไม่มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมีระบบป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 

EB6 ข้อ 1 ไม่มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก  

ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรหรือปรับปรุง แก้ไข พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก  

ข้อ 3 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินตำม
โครงกำรหรือปรับปรุง แก้ไข พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก  

ข้อ 4 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ติดตำม ประเมินผลโครงกำรหรือประเมินผลกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร
ในภำรกิจหลัก  

ข้อ 5 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนำโครงกำรในภำรกิจหลักอย่ำงต่อเนื่อง  

EB7 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำ มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของส ำนักงำน 
แผนผังกำรปฏิบัติงำน/ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำมีข้อมูลตำมภำรกิจหลักตำมที่กฎหมำยก ำหนดทำง
เว็บไซต์ของสถำนศึกษำหรือสื่อสังคม (Social Media) 

EB7 
(ต่อ) 

ข้อ 3 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลข
โทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือมีครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของโรงเรียน 

ข้อ 4 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำมีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมภำรกิจหลักทำงสื่อหนังสือพิมพ์ 
วำรสำร  จุลสำร  แผ่นพับ  โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม อ่ืนๆ  

EB8 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมีกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและ
กำรตอบสนอง หรือรำยงำนให้ผู้เรียกร้องทรำบ  



ประเด็นส ารวจ ข้อค าถาม เอกสาร/ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 ไม่มีหลักฐำน แจ้งว่ำมีกำรก ำหนดช่องทำงรับกำรร้องเรียน  
ข้อ 3 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำหน่วยงำนมีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบ เรื่อง

ร้องเรียน 
ข้อ 4 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำ มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัด

จ้ำง พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
ข้อ 5 ไม่มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุ

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
EB9 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพ่ือให้ควำมรู้

เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมเพ่ิมเติมเพรำะที่ส่งมำมีแต่ปกนอกแต่เนื้อ

ในไม่มี 
ข้อ 3 ไม่มีหลักฐำน แจ้งว่ำมีกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือ หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อ 4 ไม่มีหลักฐำน แจ้งว่ำมีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ข้อ 5 ไม่มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมีแนวของกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในโรงเรียนถึง

ควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ข้อ 6 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับบุคลำกร 
ข้อ 7 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดท ำรำยงำนผลแล้วควรจัดท ำข้อเสนอแนะและน ำข้อเสนอแนะ

มำปรับปรุงระบบกำรท ำงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB10 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของโรงเรียน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ควรประชุมวิเครำะห์ผล กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำก่อนที่
จะจัดท ำแผน (เอกสำรที่ส่งมำไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน) 

ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตต่อ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หรือเอกสำรที่ไม่สอดคล้องกับ
โครงกำรที่ก ำหนดในแผนป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 

ข้อ 3 ไม่ปรำกฏหลักฐำนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ปี 2560 
ซึ่งต้องจัดท ำเป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำฯ 

EB11 ข้อ 1 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้องว่ำ โรงเรียนมีกำรรวมกลุ่มของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในโรงเรียนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส  

ข้อ 2 ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่สอดคล้อง ว่ำ โรงเรียนมีกำรรวมกลุ่มของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในโรงเรียนเพ่ือบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวแสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุง 
กำรบริหำรงำนของโรงเรียน ให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น  

 


