
 

 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

ช่ือหน่วยงำน   ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ดัชนีควำมโปร่งใส      ตัวช้ีวัด: กำรเปิดเผยข้อมูล 
EB1 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 มีการด าเนินการ 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ค าส่ัง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้บุคลากรใน  
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบิตราชการ  มอบหมาย นายสมบูรณ์ วันยะนาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดท าเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  

2. ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
2.1 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
 - ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 - วิธีการ ข้ันตอน และผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 - บันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไชต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.2 ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เรื่อง  นโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 

3. หลักฐานการก ากับติดตาม มาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อย่างต่อเนื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 ค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ ค าส่ัง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบให้บุคลากรใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติราชการ  มอบหมาย นายสมบูรณ์  
วันยะนาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดท าเว็บไซต์ 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  และนายไพบิน  เข่ือนแก้ว  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต 1  ปฏิบัติหน้าท่ี
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษทางไกลฯ 
3.2 เครื่องมือและปฏิทินในการก ากับติดตาม  
 3.2.1 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์/ปฏิทินการก ากับติดตามการใช้งานเว็บไซต์ 
 3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์  จัดท าไว้ที่หน้าเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
http://www.utdone.net  ลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdat6guB327AjdhalY1WCRUxo0TA2Fpt
QB9naVvUHW4b1XxfA/viewform  ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ  
google from  โดยแจ้งในแบบประเมินว่า จะจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
3.3 รายงานผลการก ากับติดตาม  จัดท าสรุปความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์  

 



 

 

ดัชนีควำมโปร่งใส 
ตัวช้ีวัด: กำรเปิดเผยข้อมูล 
EB1 (2) หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 
 มีการด าเนินการ โปรดระบุ  

Website: เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  http://www.utdone.net 
Link 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ท่ีเป็นปัจจุบัน 
1.1 เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

ลิงค์  http://www.utdone.net/commentutd1/utt1history.html 
 

1.2 โครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
ลิงค์  http://www.utdone.net/stutt1.html 

 

1.3 ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
ลิงค์  http://www.utdone.net/commentutd1/boss2561.html 

 

1.4 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน  
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/section%20utd1%202560.pdf 
 

Link 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ลิงค์  http://www.utdone.net/commentutd1/index2.html 
 

Link 3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการติดตามประเมินผลการด าเนินการ  ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/mixplan2561.pdf 
 

 3.2 การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไตรมาส 1 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/plantri161.pdf 
 

 3.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไตรมาส 2 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/plantri261.pdf 
 

 3.4 การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไตรมาส 3 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/plantri361.pdf 
 

Link 4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ลิงค์  http://www.utdone.net/commentutd1/mnutd160.html 
 

Link 5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
 5.1 คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นายสมบูรณ์ วันยะนาพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
      ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/somboonW2561.pdf 
 
 



 

 

 5.2  คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นางวัชรา  ค าภู่  กลุ่มนโยบายและแผน 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/watcharaK2561.pdf 
 

       คู่มือการรายงานการติดตามและประเมินผลฯ 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/tidtarm61.pdf 
 

          ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  
การอ่านการเขียน  ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/emesreadwrite.pdf 
 

 5.3 คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นางจีระประภา บุญประจง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
พิเศษ  ปฏิบัติหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/gpatteacher61.pdf 
 

 5.4 คู่มือการปฏิบัติงาน ของ  นางชะเรียม  ชัยทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/Kplan25612018.pdf 

Link 6. มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(เฉพาะงานท่ีมีภารกิจให้บริการ มีข้ันตอนอนุมัติ หรืออนุญาต)  ประกอบด้วย 
 6.1 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/weboneu161.pdf 
 

  ภาพผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 
ลิงค์ http://www.utdone.net/images/web11250661.jpg 
 

 6.2 คู่มือการให้บริการกลุ่มอ านวยการ 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/utd1%20amnuaykarn61.pdf 
 

  แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/pro25062561.jpg 
 

  แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือเข้า 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/pro25062562.jpg 
 

 6.3 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน  ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/moneyutdone61NEW.pdf 
 

  แผนผังขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/mn112506611.jpg 
 

 6.4 คู่มือการรับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/bkut161.pdf 
 

  แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/bk1250661.jpg 
 

  แผนผังขั้นตอนการท าบัตรประจ าตัว 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/bk2250661.jpg 



 

 

 6.5 คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/songserm61.pdf 
 

 6.6 คู่มือการปฏิบัติราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/nites22062561.pdf 
 

 6.7 คู่มือการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/plangroup61.zip 
 

 6.8 คู่มือส าหรับประชาชน  การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/ssamnuay22062561.pdf 
 

 

 
 
 
 
 
 


