
 

 

แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

ชื่อหน่วยงำน           ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด: มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 

EB12 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (ชะเรียม,สุดจิตร) 

 มีกำรด ำเนินกำร 
   มี หลักฐำน คือ   
EB12(1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                     1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้จัดท ำค ำส่ังมอบหมำย
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำวปฏิบัติรำชกำร ให้ครอบคลุมตำม
ภำรกิจหลักหรือตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ได้จัดท ำขึ้น 
            2. บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน ตำมเงื่อนไข 
พระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 และหำกมีกำรละ
เว้นจะถูกด ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ตำมมำตรำ 157  และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547   ตำมหมวด 6  วินัยและกำรรักษำวินัย       
                    3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้จัดท ำค ำส่ังมอบหมำย
หน้ำท่ีและ ควำมรับผิดชอบให้มีผู้บริหำร/ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรทุกคน 
                    4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีเครื่องพิมพ์ลำยนิ้วมือใน
กำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรแบบอัตโนมัติ  และมีระเบียบ ข้อบังคับท่ีบังคับใช้ต่อผู้ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  
เช่น  มีกำรควบคุมกำรลำ   กำรไปรำชกำร   โดยมอบหมำยให้บุคลำกรควบคุมดูแลกำรขออนุมัติ/อนุญำต
และจัดเก็บเอกสำรหลักฐำน จัดท ำหนังสือแจ้งเวียน เรื่อง สรุปผลกำรมำปฏิบัติรำชกำรทุกเดือน  หำกละเว้น
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีก็จะมีกำรด ำเนินคดีทำงวินัย 
                    5. จัดท ำประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  เรื่อง  
มำตรกำร กลไก ในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ                    
                    6. มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ระหว่ำงรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กับ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  จัดท ำบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  กับ  บุคลำกรในสังกัด  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และมี
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพื่อเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือนให้แก่บุคลำกรในสังกัดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
โดยใช้แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  และแบบสรุปกำรประเมิน
สมรรถนะ เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ปีละ 2 ครั้ง 
             7. ให้บุคลำกรทุกคนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันเพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบ 
และเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อทรำบทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อ ก ำกับ ติดตำมกำร



 

 

ปฏิบัติงำน และเพื่อควบคุมควำมเส่ียงและป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของบุคลำกร โดยก ำหนดให้
รำยงำนภำยในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
                    8. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้จัดท ำระบบควบคุมภำยใน  
โดยจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยในและกำรรำยงำนควบคุมภำยใน   
ท้ังระดับหน่วยรับตรวจ(เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ) และระดับหน่วยงำนย่อย(กลุ่ม/หนว่ย) ในทุกส้ินปีงบประมำณ  
ซึ่งมอบหมำยให้บุคลำกรทุกกลุ่ม/หน่วยมีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในทุกเรื่องหำกพบเรื่องท่ีมีควำมเส่ียงท่ีสุด
และไม่สำมำรถรับได้ก็จะน ำมำวิเครำะห์หำแนวทำงปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นต่อไป 
                    9. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้มอบหมำยหน้ำท่ีและ 
ควำมรับผิดชอบให้บุคลำกรของหน่วยตรวจสอบภำยในกำรด ำเนินงำนตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และระบบ
ดูและทรัพย์สิน กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด กำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด และกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมำย  ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย เพื่อพิสูจน์ผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องว่ำ
ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้อง และยังเป็นกำรป้องปรำมให้
ผู้ปฏิบัติงำนระมัดระวัง รอบคอบเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลำด  
                   10. ส ำรวจควำมพึงพอใจ และประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อน ำมำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1. ค ำส่ังมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
2. คู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม 
3. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร คู่มือประชำชน เน้นตัวควบคุมก ำกับ มีขั้นตอน

ระยะเวลำกำรให้บริกำรต่ำง ๆ  และน ำลงเว็บไซต์ส ำหรับบริกำรประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำร 

4. คู่มือพระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
2558 และฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ 

5. ค ำส่ังมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบให้มีผู้บริหำร/ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบ ติดตำม 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน 

6. มีผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ท่ีมีผู้บังคับบัญชำต้ังแต่ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม  เพื่อควบคุม ก ำกับติดตำมงำน 

7. รูปภำพเครื่องพิมพ์ลำยนิ้วมือในกำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรแบบอัตโนมัติ 
8. หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง สรุปผลกำรมำปฏิบัติรำชกำร   
9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
10 ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  เรื่อง  มำตรกำร 

กลไก ในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561                    

11 บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ระหว่ำง
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กับ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  จัดท ำบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ระหว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  กับ  บุคลำกรในสังกัด มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และมีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพื่อเล่ือนขั้นเล่ือน
เงินเดือนให้แก่บุคลำกรในสังกัดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  โดยใช้แบบสรุปกำรประเมินผล



 

 

กำรปฏิบัติงำน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  และแบบสรุปกำรประเมินสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ปีละ 2 ครั้ง 

12 มีติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณโครงกำรฯ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2561  และ
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนฯ เพื่อติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
โครงกำรฯ 

13 มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
14 จัดวำงระบบควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันหรือลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้น แบบ ปอ.1 
15 มีกลุ่มตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส ำนักงำนเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนใน

ส ำนักงำนฯ 
16 มีกล่องรับควำมคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 
17 ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บนเว็บไซต์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdat6guB327AjdhalY1WCRUxo0
TA2FptQB9naVvUHW4b1XxfA/viewform 

18 ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรเว็บไซต์ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทำงเว็บไซต์ และ
ทำง line 

19 กำรจัดต้ังศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เผยแพร่
บนเว็บไซต์ ส ำหรับบริกำรประชำชนหรือผู้รับบริกำร 

20 จัดท ำหนังสือแจ้งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของบุคลำกรในส ำนักงำนฯ  
และส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำในสังกัด 

21 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของบุคลำกรในส ำนักงำนฯ   
22 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำในสังกัด   
23 แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำร  และจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริกำรอย่ำง

ต่อเนื่องทุกปี  และน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำวำงแผนปรับปรุง และพัฒนำให้ดี
ขึ้นต่อไป 

24 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำระบบบรกิำรสถำนศึกษำและประชำชนให้ได้รับ
ควำมพึงพอใจแบบกัลยำณมิตร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

25 มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดประชุม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 

26 จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อน ำผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดไปสู่กำรปฏิบัติ และปรึกษำหำรือ 

 

 
EB12 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชน  
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชน อนุมัติ หรืออนุญำต) 
 มีกำรด ำเนินกำร 
            ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำท่ีใช้  
     เอกสำร/หลักฐำน คือ  เว็บไซต์  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   http://www.utdone.net 
 1. แนวปฏิบัติกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/weboneu161.pdf 
 



 

 

  ภำพผังขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ลิงค์ http://www.utdone.net/images/web11250661.jpg 
 

 2. คู่มือกำรให้บริกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ลิงค์ http://www.utdone.net/data%20utd1/utd1%20amnuaykarn61.pdf 
 

  แผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/pro25062561.jpg 
 

  แผนผังขั้นตอนกำรลงทะเบียนหนังสือเข้ำ 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/pro25062562.jpg 
 

 3. คู่มือกำรเบิกจ่ำยเงิน  ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/moneyutdone61NEW.pdf 
 

  แผนผังขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยค่ำเล่ำเรียนบุตรและค่ำรักษำพยำบำล 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/mn112506611.jpg 
 

 4. คู่มือกำรรับบริกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/bkut161.pdf 
 

  แผนผังขั้นตอนกำรขอหนังสือรับรอง 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/bk1250661.jpg 
 

  แผนผังขั้นตอนกำรท ำบัตรประจ ำตัว 
ลิงค์  http://www.utdone.net/images/bk2250661.jpg 
 5. คู่มือกำรให้บริกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/songserm61.pdf 
 

 6. คู่มือกำรปฏิบัติรำชกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/nites22062561.pdf 
 

 7. คู่มือกำรให้บริกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/plangroup61.zip 
 

 8. คู่มือส ำหรับประชำชน  กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
ลิงค์  http://www.utdone.net/data%20utd1/ssamnuay22062561.pdf 

 


