
 

 

                                                                          
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: กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 

EB9 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 
 มีกำรด ำเนินกำร 
          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงสัญลักษณ์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำสุจริตเพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน  ดังนี้ 
         1. ได้จัดท ำป้ำยไวนิลปฏิญญำเขตสุจริต  ติดต้ังตำมจุดต่ำงๆในส ำนักงำนฯ  
          2. น ำลงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1   
          3. ก่อนกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ  ซึ่งจัดโดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ 
เขต 1  มีกำรร้องเพลงชำติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต ทุกครั้ง   
          4. แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต  เคำรพธงชำติ  สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต โดย
มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรชักธงขึ้น เวลำ 08.00 น. และชักธงลง  เวลำ  18.00 น. ของวันท ำกำร   
วันจันทร์  กลุ่มอ ำนวยกำร  วันอังคำร  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  วันพุธ  กลุ่มนโยบำยและแผน และ 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  วันพฤหัสบดี  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  วันศุกร์  กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และหน่วยตรวจสอบภำยใน  ส ำหรับวันเสำร์ และวันอำทิตย์   
ได้มอบหมำยให้เวรรักษำกำรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในกำรชักธงชำติขึ้น และชักธงชำติลง 
 5. จดหมำยข่ำว  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์  
 6. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม ดังนี้ 
               6.1 ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
โดยน ำเข้ำท่ีประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำร่วมกันจัดท ำประกาศเจตนารมณ์และก ำหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                6.2 ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และระดมควำม
คิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
                6.3 กำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
โดยจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปี 2561  จัดประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ และเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                6.4 การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
โดยจัดต้ังคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมท ำควำมดี เพื่อต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต 



 

 

                 6.5 สร้ำงส่ือประชำสัมพันธ์ แนวสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย น่ำสนใจ และกระตุ้นให้
ประชำชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ดังนี้ 
                     1) ส่ือประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต   
                     2) จัดท ำป้ำยอะคลิริค “สพท.ZERO CORRUPTION” ขนำด  120x 240 ซม. ติดต้ังบริเวณ
หน้ำรั้วทำงเข้ำส ำนักงำนฯ    
                     3) โรลอัพ ขนำด 80 x 200 ซม. ภำยใต้หัวข้อ “สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โปร่งใส ไร้ทุจริต  
ZERO Corruption                     
                     4) โปสเตอร์ “สพท.ZERO CORRUPTION”                  
                     5) สต๊ิกเกอร์ประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต       
                     6) จัดท ำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษำท่ีอำจเกิดขึ้น DO & Dont )  และ 
ลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
  
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

   ปฏิญญำส ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำเขตสุจริต 
1. จัดท ำป้ำยไวนิลปฏิญญำเขตสุจริต  ติดต้ังตำมจุดต่ำง ๆ ในส ำนักงำน 
2. น ำลงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
3. ก่อนกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ  ซึ่งจัดโดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

อุตรดิตถ์ เขต 1  มีกำรร้องเพลงชำติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต  
ทุกครั้ง 

4. รูปภำพกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ 
5. ค ำส่ังมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรชักธงชำติของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
   จดหมำยข่ำว (e-news) 

6. จดหมำยข่ำว  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เพื่อแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต  เคำรพธงชำติ   
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรชักธง
ขึ้น เวลำ 08.00 น. และชักธงลง  เวลำ  18.00 น. ของวันท ำกำร   

   รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนและเสนอ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
ทรำบแนวด ำเนินกำร โครงกำร กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม  

7. ค ำส่ังเวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีรำชกำร  มอบหมำยให้เวรรับผิดชอบชักธงขึ้น  
และลง 

8 โครงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ  2561   

9. ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
โดยน ำเข้ำท่ีประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำร่วมกันจัดท ำประกาศเจตนารมณ์และก ำหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

10 หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ 

11 หนังสือรำยงำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตไปยัง สพฐ. 
 



 

 

12 รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

13 กำรขออนุญำตน ำลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตบนเว็บไซต์ 

14 ค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปี 2561  และหนังสือเชิญประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ 
ปรึกษำหำรือในกำรเตรียมเอกสำรหลักฐำน 

15 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมท ำ
ควำมดี และต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรฯ   

16 รูปภำพคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมท ำควำมดี 
และต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต 

17 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรม
ท ำควำมดี และต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต  

18 หนังสือแจ้งเชิญร่วมพิธีเปิดป้ำย“สพป.อุตรดิตถ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” บริเวณหน้ำรั้วทำงเข้ำ
ส ำนักงำน 

19 รูปภำพพิธีเปิดป้ำย “สพป.อุตรดิตถ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” บริเวณหน้ำส ำนักงำน 
20 บันทึกขออนุมัติจัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
21 รูปภำพกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตจุดต่ำง ๆ 
22 จัดท ำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษำท่ีอำจเกิดขึ้น DO & Dont )   

และลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 
 


