
 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

********************************** 

 

   ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ซึ่งพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๓ ประเด็น ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานในภารกิจงานมีความเป็นธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริต 
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑.๑ กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี) 
    ๑.๒ บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
          ๑.๒.๑ บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
          ๑.๒.๒ บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ 

อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
          ๑.๒.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
          ๑.๒.๔ ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับก่อน--หลัง อย่างยุติธรรม 
    ๑.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ตามโดยจัดท า Link บนเว็บไซต์ ให้ผู้รับบริการ 

ได้ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงานแขวนหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

    ๑.๔. ก าหนดให้ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 

    ๑.๕ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่ม 
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  ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มีรายละเอียด ดังนี้  

    ๒.๑ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ต่อสาธารณชน จ านวน ๔๓ ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

     ๒.๒ สร้างการรับรู้ในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล 
ให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังนี้  

           ๒.๒.๑ แจ้งผลการด าเนินงานในแต่ละข้อมูลในการประชุมฝ่ายบริหารส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่ม ข้อมูลที่รับทราบจากที่ประชุม                     
แจ้งต่อบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อย่างต่อเนื่อง  

           ๒.๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลากรทุกกลุ่ม             
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวด าเนินการ                  
ที่เผยแพร ่ทางระบบรับ-ส่ง เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ และ ระบบ Line ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

    ๒.๓ ก าหนดให้ กลุ่มอ านวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ตามมาตรการนี้ 

    ๒.๔ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

๓. มาตรการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑                  
เป็นองค์กรคุณธรรม  มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๓.๑ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดี ๗ กิจกรรม  
- การตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร 
- ๕ ส. และการบริหารจัดการขยะ 
- ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 
- แต่งกายถูกต้อง เหมาสม สุภาพ 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
- จิตอาสา 
- ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
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    ๓.2 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

    3.3 ประกาศ นโยบายการงดรับ-งดให้ ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

    ๓.4 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานแต่ละกิจกรรมส่งเสริมความดี อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 
 
 

(นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 


