
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

ช่ือหน่วยงำน   ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบตัิงำน 
ตัวช้ีวัด: กำรรับสินบน 

EB8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 
 มีการด าเนินการ                     
                   มีลักษณะเป็นค าส่ัง/ข้อส่ังการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประกาศ เรื่อง นโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561   
                       3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   ส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
                            2) ไม่เรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนส่วนเสีย เพื่อแลกกับ 
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี/การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง             
อย่างไม่เป็นธรรม  เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด  
                                      
                        เอกสาร/หลักฐาน คือ 
 

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1   แจ้งเวียนบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ    
 

  
 
 
 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด: กำรรับสินบน 

EB8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 

 
                     มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน                    
                         จากประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เรื่อง นโยบาย              
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
จึงได้มีการจัดท าประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัด 
ยึดถือปฏิบัติ  และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน  โดยผ่านทางโรงเรียนในสังกัด และเว็บไซด์ สพป.อุตรดิตถ์ 
เขต 1 
 
                    เอกสาร/หลักฐาน คือ 
 

1. บันทึกข้อความเสนอ ประกาศนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์          
เขต 1  เพื่อโปรดทราบ ลงนาม และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1  

2. ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2561                               

3. Print screen   ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1        
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 http://www.utdone.net/ 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/nayobuy2561.pdf 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด: กำรรับสินบน 

EB8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
   
                 มีกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง มีรำยละเอียด ดังนี้ 
                         1. ปรากฏอยู่ใน ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1                    
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2561  ข้อ 9 การก ากับ ติดตามและสอบทาน  1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
จะจัดให้มีการตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและ
คอรัปช่ัน 
                         2. ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ท่ี 163/2561      
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   
                         3. ตัวอย่างในการก ากับติดตามการด าเนินงาน   
                             เรื่อง แป๊เจ๊ียะ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561                                             
                             วิธีด าเนินการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาส          
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ทราบตามหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
ด่วนท่ีสุด ลับท่ี ศธ 04180/49 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561 และได้มอบหมายให้คณะท างานลงพื้นท่ีตรวจสอบ
การด าเนินการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และให้รายงานผลต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  ทราบ     
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ 
 

1. ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   เรื่อง นโยบาย
ต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ลงวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2561  

2. ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ท่ี 163/2561                    
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

3. มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาส           
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
- หนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ด่วนท่ีสุด               
ลับท่ี ศธ 04180/49 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกัน          
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา 
- บันทึกข้อความมอบหมายให้คณะท างานลงพื้นท่ีตรวจสอบการด าเนินการการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561  
- บันทึกข้อความรายงานผลต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์  เขต 1  ทราบ               

 

 


