
 

 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

ชื่อหน่วยงำน           ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ดัชนีควำมโปร่งใส 
ตัวช้ีวัด: กำรมีส่วนร่วม 

EB2 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (สุกัญญำ) 

 มีกำรด ำเนินกำร 
1. ระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก มีวิธีกำรดังนี้ 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีกระบวนกำรในกำรเปิดโอกำสให้ภำค
ประชำชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ดังนี้ 
     1. มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน โดย 
        1.1  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีกำรบริหำรจัดกำรและขับเคล่ือน 
กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2563   
เพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนและกำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับสภำพและบริบทของโรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แต่งต้ัง
คณะท ำงำนกำรควบโรงเรียนขนำดเล็กระดับอ ำเภอ ตำมค ำส่ังท่ี 2123/2559 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2559 
ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับชุมชนและพื้นท่ีต ำบลและอ ำเภอ จึงได้ให้นำยอ ำเภอด ำเนินกำรใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีประบวนกำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมของฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยท้องถิ่น และ เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำใช้ต ำบลเป็นหลักในกำรพัฒนำ ยึดโยงกบัท้องถิ่น สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
และเขตพื้นท่ีกำรศึกษำใช้ต ำบลเป็นหลักในกำรพัฒนำ ยึดโยงกับท้องถิ่น สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครอง 
ชุมชนท้องถิ่น ฝ่ำยปกครองในพื้นท่ีโรงเรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งในพื้นท่ีโดยให้
เป็นไปตำมบริบทแต่ละพื้นท่ี ยึดกระบวนกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมเข้ำใจ ลดควำมขัดแย้งน ำสู่เป้ำหมำย
และตัวชี้วัดท่ีก ำหนด 
      1.2  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำนควบรวม
โรงเรียนขนำดเล็กระดับต ำบลท้ัง 5 อ ำเภอ ซึ่งมีนำยอ ำเภอเป็นประธำนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ
หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรระดับอ ำเภอท่ีเกี่ยวข้องเป็นคณะท ำงำน ท้ังนี้ ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนควบ



 

 

รวมโรงเรียนขนำดเล็กระดับต ำบลท้ัง 41 ต ำบล เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนท้ัง 5 
จุด คือ            จุดอ ำเภอทองแสนขัน  จ ำนวน    74  คน 
                    จุดอ ำเภอพิชัย           จ ำนวน  150  คน 
                    จุดอ ำเภอลับแล          จ ำนวน   76  คน 
                    จุดอ ำเภอเมือง           จ ำนวน  250  คน 
                    จุดอ ำเภอตรอน          จ ำนวน   97  คน 
 2.  เปิดโอกำสให้ประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ของหน่วยงำน โดย 
         2.1  คณะท ำงำนควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กระดับต ำบล ท้ัง 5 อ ำเภอ ได้ลงพื้นท่ีโรงเรียนขนำดเล็ก 
เพื่อประชุมช้ีแจงและสร้ำงควำมเข้ำใจ กับผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน และชุมชน ลง
ประชำมติกำรไปเรียนรวมกับโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนท่ีจะไปเรียนรวมได้ ต้องมีผลประชำมติของ
ผู้ปกครองนักเรียน มีมติไม่ไปเรียน 100% ถึงจะถือว่ำเป็นเอกฉันท์ 
         2.2  โรงเรียนท่ีมีผลประชำมติของผู้ปกครองนักเรียน เห็นชอบในกำรเรียนรวม 100% ให้รอควำม
เห็นชอบกำรไปเรียนรวมต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน และขออนุมัติต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำมล ำดับ 
         2.3  โรงเรียนท่ีมีผลประชำมติของผู้ปกครอง ไม่เห็นชอบในกำรเรียนรวม รำยงำนผลกำรประชุม
ประชำมติมำยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำต่อไป 
     3.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้ควำมส ำคัญกับควำมคิดเห็นของ
ประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ำไปปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน โดย 
               3.1 กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (MOU)  
       ส ำหรับโรงเรียนนักเรียนไม่เกิน 40 คน ท่ีไม่ประสงค์ไปเรียนรวม จ ำนวน 23 โรงเรียน ได้ลงนำม
บันทึกข้อตกลงร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ซึ่งเป็นกำรลงนำมระหว่ำงผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนและประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน กับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้โรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีนักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คน ท่ีไม่ประสงค์ไปเรียนรวมตำมแผน 
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2563  สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ  ก ำกับ และติดตำม กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 
ท่ีมีนักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คน และไม่ประสงค์ไปเรียนรวม ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนโรงเรียนท้ัง 4 ด้ำน 
ได้แก่ 1)งำนวิชำกำร 2)งำนบริหำรบุคคล 3)งำนงบประมำณ 4)งำนบริหำรงำนท่ัวไป ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ    
 



 

 

                  โรงเรียนขนำดเล็กท่ีไม่ประสงค์ไปเรียนรวม จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ   
(O-NET)  สูงกว่ำเฉล่ียของประเทศใน 5 กลุ่ม สำระกำรเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กรมหำชน) ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อให้โรงเรียนด ำรงอยู่ได้โดยไม่ดูดซับทรัพยำกร 
                  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ
โรงเรียนในกำรด ำเนินบริหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ท้ัง 4 ด้ำน ดังนี้ 1)งำนระดม
ทรัพยำกรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 2)จัดหำบุคลำกร 3)กำรช่วยเหลือด้ำนงบประมำณ 4)กำรบริหำรงำน
ท่ัวไปของโรงเรียน 
                 ผลจำกกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก มีดังนี้ 
                 1. โรงเรียนท่ีผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือ และใส่ใจ จึงสำมำรถท ำ
ให้โรงเรียน ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ และด ำเนินงำนของโรงเรียนท้ัง 4 งำน ได้แก่ 1)งำนวิชำกำร 2)งำน
บริหำรบุคคล 3)งำนงบประมำณ 4)งำนบริหำรงำนท่ัวไป ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำนวน 4 โรงเรียน 
                 2.  โรงเรียนท่ีผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีไม่ให้ควำมร่วมมือและควำมส ำคัญใน
กำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ และกำรบริหำรงำนท้ัง 4 งำน ไม่มี
ประสิทธิภำพ จ ำนวน 11 โรงเรียน 
     เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ค ำส่ังจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ี 1929/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนยกร่ำงแผนบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ์   ส่ัง ณ วันท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ.2559  

2. ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ท่ี 630/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “กำรประชุมขับเคล่ือนแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กจังหวดอุตรดิตถ์” ส่ัง ณ วันท่ี 14 กันยำยน พ.ศ.2559  

3. ค ำส่ังอ ำเภอพิชัย ท่ี 576/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก
ระดับต ำบลคอรุม ส่ัง ณ วันท่ี 11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559 (ค ำส่ังได้ออกเป็นอ ำเภอทุก
ต ำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์) 

4. ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ท่ี 801/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำม และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ส่ง ณ 
วันท่ี 23 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559 

5. หนังสือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ท่ี ศธ 04180/6553 
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง กำรติดตำม และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 



 

 

6. เครื่องมือกำรจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กฯ 
7. ปฏิทินกำรติดตำม และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

ปีงบประมำณ 2560  
9. กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (MOU) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EB2 (2) หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

  มีกำรด ำเนินกำร 

1. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร ติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ัน
พื้นฐำนของรัฐ,  ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน,  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เป็นกรรมกำร   และได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนำและส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมควำม
รับผิดชอบคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำองค์คณะบุคคลให้สำมำรถติดตำมก ำกับ และประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดให้มีคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ระเบียบวำระกำรประชุม คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) วันท่ี 16 มีนำคม 2561 

2. ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์  เขต 1  เรื่อง  แต่งต้ัง

คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1   ประกำศ  ณ  วันท่ี  1  กันยำยน   2560   

4. ปฏิทินกำรประชุมของ ก.ต.ป.น.ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

5. หนังสือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ท่ี ศธ 04180/1092  

ลงวันท่ี 7  มีนำคม  2561 เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศกำรศึกษำ ครั้งท่ี 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

6. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ                  
(ก.ต.ป.น.)  ครั้งท่ี 1/2561 

7. โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 


