
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

ช่ือหน่วยงำน   ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 
ตัวช้ีวัด: กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

EB7 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
   
                มีการด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีการวางระบบ           
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1                           
(ระบบงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    มีลักษณะเป็นค ำสั่ง/ข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนหรือ
ผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
                         1. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
                         2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประกาศ เรื่อง นโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561   
                             1. ด้านความโปร่งใส ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอย่างสะดวก ในช่องทางท่ีก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูล ท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีดี  
                                3) มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
 

1. บันทึกข้อความ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ  แจ้งเวียนบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

2. บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  
แจ้งเวียนบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
 



 

ตัวช้ีวัด: กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

EB7 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
               มีกรอบแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำน โดยจะต้องมีรำยละเอียด         
อย่ำงน้อย ดังนี ้ ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน  กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  กำร
ตอบสนองต่อเร่ืองร้องเรียน  
                   จากประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เรื่อง นโยบาย              
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
จึงได้มีการจัดท าแนวทาง ขั้นตอนด าเนินการจัดการต่อข้อร้องเรียน/การรับฟงัความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติภารกิจให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1                        
เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน  โดยผ่านทางโรงเรียนในสังกัด และเว็บไซด์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
                   ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้เพิ่มช่องทางการ             
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และปรึกษากฎหมาย   ในระบบออนไลน์  ในเว็บไชด์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์มีแบบค าร้องระบบออนไลน์ 
http://www.utdone.net/commentutd1/index4.html 
                    เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   
เพื่อจัดท าแนวทางขั้นตอนด าเนินการจัดการเรื่องรอ้งเรียน และขอประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
โดยผ่านโรงเรียนในสังกัด และเว็บไซด์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  

2. กระบวนงาน ขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติภารกิจให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

3. แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
4. ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนการรับบริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน                  

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
5. Print screen   กระบวนงาน ขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 1  ท่ีเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  http://www.utdone.net ลิงค์ 
http://www.utdone.net/data%20utd1/klaitook61.docx 

6. Print screen   ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และปรึกษากฎหมาย  จากเว็บไชต์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ 
มีแบบค าร้องระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  http://www.utdone.net  
ลิงค์  http://www.utdone.net/commentutd1/index4.html 

 



 

ตัวช้ีวัด: กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

EB7 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

         มีกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง มีรำยละเอียด ดังนี้ 
             1. ค าส่ังมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
                           1) มีการก าหนดให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  รับผิดขอบ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
                           2) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน  

                 3) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.  ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   ท่ี   97/2561                   
เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติราชการข้าราชการ ส่ัง ณ วันท่ี 9 เมษายน 2561                    

2 ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1    ท่ี  154/2561      
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดขอบ เรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ ประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

3 ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ท่ี  90/2561                 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉก.คศ.สพฐ.) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2561 

                                    
             2.  มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  
                  ปรากฏอยู่ในกระบวนงาน ขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟัง  ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   
 การก ากับติดตาม  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน มีหน้าท่ี ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
                              เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1 กระบวนงาน ขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟัง  ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติภารกิจให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

   
            3.  มีระบบติดตามเรื่องร้องเรียน ในระบบออนไลน์     
                            เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1 Print screen   ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากเว็บไชต์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต http://www.utdone.net  
ลิงค์ http://www.utdone.net/commentutd1/index4.html 

 

 


