ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
-------------------------------------ข้าพเจ้า นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิว าส เขต 1 ขอประกาศเจตนารมณ์ในการบริห ารงานว่ า จะบริ ห ารงานด้ว ยความซื่อสั ตย์สุ จริ ต
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดาเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ให้เป็นส่วนราชการที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะทาให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอรัปชั่น
4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้น
ในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และ
พร้อมแสดงความรับผิด หากการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
6.แนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. 256๕

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

แนวทางการดาเนินงานตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฏิ บัติห น้าที่ของรัฐ บาล
อย่างมีคุณธรรมโดยยึ ดหลั กตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงานต่างๆ ด้วยดี
เพื่อประโยชน์ของทางราชการพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมุ่งผลสาเร็จของงานราชการที่ดี
3. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
หรือประโยชน์ที่มิควรได้เว้นแต่การรับโดยทาจรรยาบรรณที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ
4. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบันเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต้องสานึกและตระหนักถึงการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร ต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด
ตามแนวทางหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับกลุ่มงานที่กากับดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิกจ่าย
และการพัสดุต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทันจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
2.2 งานพัสดุต้องดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกาหนด
2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับกาหนด และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ
2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องควบคุม ดูแล หรืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าเดินทางเป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
3. ด้านการใช้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งสั่งการ กากับ ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้องเป็นธรรมตามความสามารถ ความเหมาะสม
กับสถานภาพ ตาแหน่ง ระดับ คานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม
พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ
3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
ลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัว หรือเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลางปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในราชการเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกากับ ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชารุดหรือเสียหายให้รายงานหรือ
ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้
4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือข้อมูลในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เกิดความเป็นระเบียบมีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนิ น การตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ช าติ ว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
พฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและพฤติมิชอบของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
ปัจจุบันและรายงานผลการดาเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กาหนด

5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ในทุกรูปแบบ
5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกากับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการคิดและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือ
ละเว้นการดาเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีด้วยความเร่งเคร่งครัด และ
รายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทราบโดยตรง
6. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามที่
ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดาเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ต่างๆ กาหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของการบังคับบัญชา ต้องมีพฤติกรรมและทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มีการถ่ายทอดการปฏิบัตงิ านที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการและข้อบังคับ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
6.2 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุขภาพเรียบร้อยในการบริหาร การบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยการดาเนินงาน ให้เกิดความ
แม่นยา ถูกต้อง และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยจัดให้มชี ่องทาง
การสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางราชการ
แจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ทุกกลุ่มงานดาเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ประชาชน ควรรับทราบ
หรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต้องดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการทางานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวก
แก่ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และหน่วยงาน
ในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
8.1 หน่วยงานดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการ
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กาหนด
8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนดาเนินภารกิจที่ให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายนอกเข้าร่วมการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการดาเนินงาน
เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
8.3 หน่วยงานดาเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
8.4 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือการดาเนินงาน
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดาเนินการนาข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ
และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไว้ในเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถาม กับประชาชน (Social Network)
ข้อมูลแผนการดาเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อมูลการจั ดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดาเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ กาหนด
9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนาข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ
หรือเกี่ยวกับการดาเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานลงเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter LINE เป็นต้น ในการสื่อสาร
และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานต่ า งๆ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1
เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย

9.4 ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต่อสาธารณะชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
9.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องดาเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใส ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดาเนินการทางวินัย
รวมทั้งการสร้างขวัญและกาลั งใจ เพื่อธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดี และคนเก่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
10. ด้านการป้องกันการทุจริต
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต้องดาเนินภารกิจของตนเอง
ตามแนวทางของเจตจานงในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาลการดาเนินงาน
ทุกภารกิจ ต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความมั่นคง
ในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการและ
มีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ทุกคน ต้องดาเนินการตามแนวทางเจตนารมณ์ของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาล
10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทาสัญญาโครงการ หรือรับจ้างใดๆ
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
10.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี
ต้องส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตและกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน
หรือการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานนาไปดาเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรม สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

