รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
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คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ
(3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 หวั งเป็ น อย่ า งยิ่ งว่ า ผลการประเมิ น ครั้ ง นี้
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดั บคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนด เป็นกลยุทธ์
ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมได้ผลคะแนนร้อยละ 80.36 คะแนน จัดอยู่ในระดับผลการ
ประเมิน ระดับ B (ได้คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99 คะแนน)
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 92.94 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ
คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 63.39 คะแนน
2.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.

ผลคะแนน ITA

พัฒนาการ

ผลต่างของคะแนน ITA

2558

78.62

-

-

2559

90.73

เพิ่มขึ้น

+12.11

2560

91.40

เพิ่มขึ้น

+0.67

2561

85.77

ลดลง

-5.63

2562

80.36

ลดลง

-5.51
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2.2 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
เจ้ าหน้าที่ที่ป ฏิบั ติงาน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนน

ระดับ

หมายเหตุ

1

การปฏิบัตหิ น้าที่

92.94

A

ผ่าน

2

การใช้งบประมาณ

74.81

C

ไม่ผา่ น

3

การใช้อานาจ

87.93

A

ผ่าน

4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

82.05

B

ไม่ผา่ น

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

85.79

A

ผ่าน

6

คุณภาพการดาเนินงาน

90.75

A

ผ่าน

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

83.36

B

ไม่ผา่ น

8

การปรับปรุงระบบการทางาน

83.42

B

ไม่ผา่ น

9

การเปิดเผยข้อมูล

82.61

B

ไม่ผา่ น

10

การป้องกันการทุจริต

63.39

D

ไม่ผา่ น

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
ระดับ

คะแนน

หมายเหตุ

AA

Excellence

95.00 – 100

ผ่าน

A

Very Good

85.00 – 94.99

ผ่าน

B

Good

75.00 – 84.99

ไม่ผา่ น

C

Fair

65.00 – 74.99

ไม่ผา่ น

D

Poor

55.00 – 64.99

ไม่ผา่ น

E

Extremely Poor

50.00 – 54.99

ไม่ผา่ น

F

Fail

0 – 49.99

ไม่ผา่ น
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การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี
ยิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้
1. การใช้งบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้
2. การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาจะต้องมีการจั ดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิ น
ของราชการที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่อ เผยแพร่ ใ ห้ บุ ค ลากรภายในได้ รั บ ทราบและน าไปปฏิ บั ติ รวมไปถึ ง หน่ ว ยงาน
จะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ
เป็ น ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานและข้ อ มู ล ที่ ส าธารณชนควรรั บ ทราบ
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การดาเนิ น งาน/การให้ บ ริ การ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสั ยได้อย่างชัดเจน รวมถึง
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
4. แนวทางการปรับปรุงระบบการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของหน่ ว ยงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง พั ฒนา การด าเนิ นงาน เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บความต้ องการ และควรให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
5.การเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสั มพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจั ดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ ต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่ว นร่ว ม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

6. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการทบทวนและจัดทามาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2.3 พิจารณา ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ OIT
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

คณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
02
03 อานาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

๐ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
๐ ประกอบด้วยตาแหน่งทีส่ าคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น กลุ่ม
หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น
๐ แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
๐ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ ละอานาจของหน่วยงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด
๐ แสดงแผนการดาเนินการภารกิจของหน่วยงานทีม่ ีระยะมากกว่า 1 ปี
๐ ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
๐ ทีอ่ ยู่หน่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ หมายเลขโทรสาร
๐ ทีอ่ ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
๐ แผนทีต่ ั้งหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

นางสาวฐิฏมิ าธ์ พิริยะเพียรพันธ์

นายอุดม ยอดจันทร์

นายบุญทัน จันทร์ทอง
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
นางสาวฐิฏมิ าธ์ พิริยะเพียรพันธ์

นายอุดม ยอดจันทร์

นายบุญทัน จันทร์ทอง
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร
นางสาวนภาพร ไชยณรงค์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายอุดม ยอดจันทร์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
06
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
07
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ขอ้ มูล
08 Q&A

09 Social Network

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

๐ แสดงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2)
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็นต้น

นางสาวสิริธร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์

๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจ
ของหน่วยงาน
๐ เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดขึ้นในปี พ.ศ.2563

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นายอุดม ยอดจันทร์

๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้คาตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
๐ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๐ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter
หรือ Instagram เป็นต้น
๐ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร

นายอานัซ ทานนุสรณ์

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
010 แผนดาเนินการประจาปี ๐ แสดงแผนการดาเนินการภารกิจของหน่วยงานทีม่ ีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียด
ของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณทีใ่ ช้ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
011 รายงานการกากับ ติดตาม ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
การดาเนินงาน ประจาปี
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการ
รอบ 6 เดือน
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินงาน เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
012 รายงานผลการดาเนินงาน ๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การปฏิบัตงิ าน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติทผี่ ู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือแนวทางการปฏิบัติสาหรับการให้บริการ
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นายอุดม ยอดจันทร์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นายอุดม ยอดจันทร์

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
๐ เป็นข้อมูลการให้บริการทีเ่ กิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
016 รายงานผลการสารวจ
๐ แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของหน่วยงาน
ความพึงพอใจการให้บริการ ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
017 E–Service
๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าทีภ่ ารกิจ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่ ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานทีม่ ีระยะ 1 ปี
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
019 รายงานการกากับติดตามการ ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ใช้จา่ ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

นายอุดม ยอดจันทร์

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางเรวดี รัตนะมาลา

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางอุบลรัตน์ สนิท
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ๐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามทีห่ น่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ
แผนการจัดหาพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางอุบลรัตน์ สนิท
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ ๐ แสดงประกาศตามทีห่ น่วยงานต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2563
นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางอุบลรัตน์ สนิท
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ๐ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
การจัดหาพัสดุรายเดือน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานทีซ่ ื้อหรือจ้าง วงเงินทีซ่ ื้อหรือ
จ้างราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น
๐ จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง)
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางอุบลรัตน์ สนิท
024 รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ ๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
การจัดหาพัสดุประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหาร
๐ แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีม่ ีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพือ่ ก่อให้เกิด
ทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
๐ เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารทีไ่ ด้รับมอบหมายหรือนโยบายทีก่ าหนด
ในนามของหน่วยงาน
๐ เป็นนโยบายทีย่ ังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
026 การดาเนินการตามนโยบาย ๐ แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาคนดีคนเก่งเพือ่ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงานเป็นต้น
๐ เป็นการดาเนินการทีม่ ีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
หรือเป็นไปตามกิจกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
027 หลักเกณฑ์การบริหารและ ๐ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
๐ เป็นหลักเกณฑ์ทยี่ ังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายอานัซ ทานนุสรณ์
นางสาวอรทิพย์ ชูขาว
นางวนิดา อักษรถึง
นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร

นางสาวราตรี เทพษร
นางวนิดา อักษรถึง
นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน

นางสาวทองกร เตชปัญโย

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลประจาปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลการดาเนินการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการ
๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับการทุจริตและ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการทีบ่ ุคคลภายนอก
จะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มิชอบของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ๐ แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน
ประจาปี
๐ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มี
เรื่องร้องเรียน)
๐ เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายดนัย เส้งสีแดง

นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นางสาวสิริธร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นางสาวสิริธร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์
นางสาวสิริธร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าทีห่ รือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร

นางสาวสมฤดี อยูด่ ี
นางสาวรอบียะห์ มะอับดง
นางสาวทองกร เตชปัญโย
นางสาวเรวดี เสนแก้ว
นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์
นางสาวนภาพร ไชยณรงค์

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ๐ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าทีแ่ ละบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๐ ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
๐ เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางสาวนะดา ศศิรพา

นายอุดม ยอดจันทร์

นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าทีท่ อี่ าจก่อให้เกิด
ประจาปี
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
037 การดาเนินการเพือ่ จัดการ ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีทอี่ าจก่อให้
ความเสี่ยงการทุจริต
เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ของหน่วยงาน
๐ เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพือ่ บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกัน
๐ แสดงแผนปฏิบัติการทีม่ ีวัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
การทุจริตประจาปี
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาการดาเนินการ เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์

หมายเหตุ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล
แผนป้องกันการทุจริต
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์
040 รายงานการกากับติดตามการ ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ดาเนินการป้องกันการทุจริต ๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/
ประจาปี รอบ 6 เดือน
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ ช้ ดาเนินงาน เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์
041 รายงานผลการดาเนินการป้องกัน ๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การทุจริตประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย เป็นต้น
๐ ใช้รายงานผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์
042 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
และป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภายในหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นทีเ่ ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ทีจ่ ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ ะพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
๐ มีมาตรการเพือ่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทาง
การกากับติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
043 การดาเนินการตามมาตรการ ๐ แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นายอุดม ยอดจันทร์
ส่งเสริมคุณธรรมและ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หมายเหตุ

คณะท างานฝ่า ยเลขานุก ารในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิน งานของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
3. ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
4. นางวาสนา สุขอุดม
5. นางณิชกมล คุ้มครอง
6. นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
7. นายบุญทัน จันทร์ทอง

ผู้กากับการรายงานข้อมูล
ผู้กากับการรายงานข้อมูล
ผู้ควบคุม ดูแลการรายงานข้อมูล
ผู้ประสานติดตามการรายงานข้อมูล
ผู้ประสานติดตามการรายงานข้อมูล
ผู้ประสานติดตามการรายงานข้อมูล
ผู้ประสานติดตามการรายงานข้อมูล

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ที่ 148/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
...................................................................................
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครี่องมือการประเมินตามที่ สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด”
เพื่อให้การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1
จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท า งานเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การปร ะเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งา น
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online)
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ แน บท้ า ยค าสั่ ง โดยให้ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้ว ัด/ประเด็น มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา และก ากั บดู แล
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด/ ประเด็ น ให้ ส า มารถด าเนิ น งา นให้ เ กิ ด ผลตา มเป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ า พ
ประกอบด้วย ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
2. ผู้ร ับผิดชอบตัวชี้ว ัด/ประเด็น มีหน้าที่ศึกษาตัวชี้วัด/ประเด็นที่รับผิดชอบ จัดทารายละเอียดข้อมูล
แนวทางการดาเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด/ประเด็น สรุปหลักฐานการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนิ น งานและ
รายละเอียดต่างๆ และชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/ประเด็น ก่อนเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 รวมถึ ง แนะน าการจั ด ท าข้ อ มู ล
ก่อนการประเมินและระหว่างการประเมิ น เพื่อตอบ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
3. คณะท างานฝ่ายเลขานุก าร มีหน้าที่ประสานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็น จัดเตรียมระบบ
สัญญาณ Internet เพื่อนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 1
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายดนัย เส้งสีแดง )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

