
 

 

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: กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

EB4 (1)  หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (สุกัญญำ , วัชรำ) 

 มีการด าเนินการ โปรดระบุ Link 
Website: เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 http://www.utdone.net 

Link: แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
http://www.utdone.net/data%20utd1/mixplan2561.pdf 

 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1 บันทึกข้อความให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลงวันท่ี  3  มกราคม  2561       

2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งท่ี 13/2560  ลงวันท่ี  19  ธันวาคม  2560  

เรื่อง เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1   

  

EB4 (2)  หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ)  

 มีการด าเนินการ   โปรดระบุ Link 
Website: เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  http://www.utdone.net 

Link: รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
http://www.utdone.net/data%20utd1/annual2560.zip 

  
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
2. เอกสารประกอบการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานฯ 
3. ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. 

  



 

 

EB4 (3)  หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีการด าเนินการ โปรดระบุ Link 
Website: เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  http://www.utdone.net 

Link: ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
- การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไตรมาส 1 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/plantri161.pdf 
- การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไตรมาส 2 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/plantri261.pdf 
- การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไตรมาส 3 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/plantri361.pdf 

 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560)  ลงวันท่ี  29  ธันวาคม  2560  เสนอต่อ  
ผอ.สพป.อต.เขต 1   

2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560)   ลงวันท่ี  29  ธันวาคม  2560  

3 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ไตรมาสท่ี 2  (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561)  ลงวันท่ี  29  มีนาคม  2561 
เสนอต่อ ผอ.สพป.อต.เขต 1   

4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ไตรมาสท่ี 2  (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561)  ลงวันท่ี  29  มีนาคม  2561  

5 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ไตรมาสท่ี 3  (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561)  ลงวันท่ี  21  มิถุนายน  2561 
เสนอต่อ ผอ.สพป.อต.เขต 1 

6 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ไตรมาสท่ี 3  (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561)  ลงวันท่ี  21  มิถุนายน  2561  

7 บันทึกข้อความการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561   
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2561   เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ 

8 แบบติดตามรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561    
  

 
 


