รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
และ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

สพป.

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้วิเครำะห์ผลประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต ๑
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 และกำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดจนกำร
ประกำศมำตรกำรส่งเสริ มคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในหน่ว ยงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรกำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรกำหนดแนวทำงกำรกำกับ ติดตำม เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติ
และกำรรำยงำนผล เพื่อให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ มีกำรบริหำรจัดกำร
และปฏิบัติภำรกิจงำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต ในหน่วยงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
มิถุนำยน ๒๕๖5

ส่วนที่ 1
บทนำ
หลักกำรเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภาพองค์กรประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา
การดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอานวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการดาเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ITA ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน การป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สาหรับนาไปจัดทาแนวทาง
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป
เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้นาผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาวิเคราะห์ เพื่ อนาไป ใช้ในการปรับ ปรุงพัฒนาองค์กรให้ มีประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน การให้ บริการ
สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทราบสถานะ ปัญหาและข้อบกพร่อง
ในการดาเนินงาน
2. เพื่อนาปัญหาและข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ไปสู่การกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช)
ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน
มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ
การปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการ
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน
ได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 6 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน
ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยั งให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 6 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อานาจ
ของผู้ บั ง คั บบั ญ ชาของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บการมอบหมายงาน การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 6 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิ นของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ประกอบด้วยข้อคาถาม
จานวน 6 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 6 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก
ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริ การ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่ องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณี ที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงา น
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็ นตัวชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการดาเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย
(33 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริ ตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความ
โปร่ งใสภายในหน่ ว ยงาน และมี การกากับ ติดตามการน าไปสู่ การปฏิบัติ อย่างเป็ นรูปธรรม ประกอบด้ว ย
๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง
ในตัวชี้วัดที่ 1 – 5 (การปฏิบตั ิหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดที่ 6 - 8 (คุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทางาน)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดที่ 9 - 10 (การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต)
กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (สำหรับแบบ IIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า
50 ตัวอย่าง กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จานวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ
จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (สำหรับแบบ EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า
50 ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง
3. เว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สำหรับแบบ OIT)
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มี
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ในการตอบแบบสารวจ
หน่วยงานละ 1 ชุด
การตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อคาถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง
ที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละ
ข้อคาถาม
กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อจากัดหรือเหตุผลความจาเป็น ทาให้เผยแพร่ข้อมูล
ได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กาหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กาหนดตามแบบสารวจ
OIT ได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจาเป็นประกอบโดยละเอียด
กำรประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้
คะแนน
แบบ IIT
แบบ EIT
แบบ OIT
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อคาถามจากผู้ตอบ
ข้อคาถามจากผู้ตอบ
คะแนนข้อคาถาม
คะแนนของทุกข้อคาถาม
ทุกคน
ทุกคน

คะแนนตัวชี้วัดย่อย

-

-

คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด

คะแนนแบบสารวจ
น้าหนักแบบสารวจ
คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อคาถาม
ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

คะแนนและระดับผลกำรประเมิน
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
หมำยเหตุ
Excellence
95.00 – 100
AA
ผ่าน
Very Good
85.00 – 94.99
A
ผ่าน
Good
75.00 – 84.99
B
ไม่ผ่าน
Fair
65.00 – 74.99
C
ไม่ผ่าน
Poor
55.00 – 64.99
D
ไม่ผ่าน
Extremely Poor
50.00 – 54.99
E
ไม่ผ่าน
Fail
1 – 49.99
F
ไม่ผ่าน
ผลกำรประเมินตำมเป้ำหมำย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กาหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

ส่วนที่ 3
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด และกากับให้บุคลากรในสังกัดให้ความสาคัญกับ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภำพรวมระดับเขตพื้นที่ ได้คะแนน 95.23
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence)

2. ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รำยตัวชี้วัดตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
2.1 การวัดการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)
ประเมินระดับการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จานวน 70 คน ตอบคาถาม 5 ตัวชี้วัด (30 ข้อคาถาม)
ผลการประเมินปรากฏดังนี้
ตัวชี้วัด
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนนที่ได้

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต

97.23
93.12
96.94
95.72
95.85

ระดับ
AA
A
AA
AA
AA

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ค่าน้าหนัก

คะแนนหลังถ่วง
น้าหนัก

30

28.73

2.2 การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency : EIT)
ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จากการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
จานวน 80 คน ตอบคาถาม 3 ตัวชี้วัด (15 ข้อคาถาม) ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
6 คุณภาพการดาเนินงาน
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8 การปรับปรุงระบบการทางาน

คะแนนที่ได้
97.11
97.75
96.52

ระดับ
AA
AA
AA

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ค่า
น้าหนัก

คะแนนหลังถ่วง
น้าหนัก

30

29.14

2.3 การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 1 เป็นผู้ตอบแบบสารวจ 2 ตัวชี้วัด (43 ข้อคาถาม)
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ได้คะแนนรวม 93.05 คะแนน
และได้คะแนนแต่ละข้อมูล ดังนี้
ข้อ
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11

คะแนน
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0

ข้อ
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22

คะแนน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ข้อ
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33

คะแนน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ได้คะแนนรวม 93.75 คะแนน
และได้คะแนนแต่ละข้อมูล ดังนี้
ข้อ
O34
O35
O36
O37
O38

คะแนน
100
100
0
100
100

ข้อ
O39
O40
O41
O42
O43

คะแนน
100
100
100
100
100

3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2564) สรุปได้ ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA
90.73
91.40
85.77
80.36
83.99
95.23

พัฒนำกำร
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ผลต่ำงของคะแนน ITA
+12.11
+0.67
-5.63
-5.51
+3.63
+ 11.24

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อกาหนดมาตรการในการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภำพรวมระดับเขตพื้นที่ ซึ่งได้
คะแนน 95.23 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลต่าง 11.24 คะแนน จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนสู ง สุ ด คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คะแนนที่ ไ ด้ 97.23 ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ค ะแนนต่ าที่ สุ ด
คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนที่ได้ 93.05
2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประเมิน ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

เครื่องมือประเมิน
IIT
EIT
OIT

ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่ 1-5
ตัวชี้วัดที่ 6-8
ตัวชี้วัดที่ 9-10

ผลคะแนนที่ได้
28.73
29.14
37.36

ค่าน้าหนัก
30
30
40

เมื่อพิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือประเมิน มีผลดังนี้
ผลการประเมิ น ตามเครื่ อ งมื อ ประเมิ น IIT ตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ (97.23)
มีผลคะแนนสูงสุ ด และตัว ชี้วัดการใช้อานาจ (96.94) การแก้ไขปัญหาทุจริต (95.85) การใช้ทรัพย์สิ น
ของราชการ (95.72) มีผลคะแนนเรียงตามลาดับ ส่วนตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (93.12) มีผลคะแนนต่าสุด
ผลการประเมิ น ตามเครื่ อ งมื อ ประเมิ น EIT ตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร
(97.75) มีผลคะแนนสูงสุด และ มีผลคะแนนลาดับที่ 2 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน (97.11)
ส่วนตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน (96.52) มีคะแนนต่าสุด
ผลการประเมิน ตามเครื่องมือประเมิ น OIT ตัว ชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (93.05)
มีผลคะแนนสูงสุด ส่วนตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (93.75) มีคะแนนต่าสุด

3. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรำยตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการ
ประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
หมำยเหตุ เกณฑ์การประเมิน

คะแนน
97.23
93.12
96.94
95.72
95.85
97.11
97.75
96.52
93.05
93.75

ระดับ
AA
A
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

คือ คะแนนระดับ AA (Excellence) คะแนน 95-100
คะแนนระดับ A (Very Good) คะแนน 85-94.99
ไม่ผ่าน คือ คะแนนระดับ B-F
คะแนน 0-84.99

จากผลการประเมินฯ จะเห็นได้ว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ AA (Excellence) ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 7 ตัวชี้วัด เรียงตามลาดับ
คะแนนดังนี้
ลาดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คะแนนที่ได้ 97.75
ลาดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
คะแนนที่ได้ 97.23
ลาดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้ 97.11
ลาดับที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
คะแนนที่ได้ 96.94
ลาดับที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน คะแนนที่ได้ 96.52
ลาดับที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้ 95.85
ลาดับที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนที่ได้ 95.72
และมีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ A (Very Good) ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลาดับ
คะแนนดังนี้
ลาดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
คะแนนที่ได้ 93.75
ลาดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
คะแนนที่ได้ 93.12
ลาดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
คะแนนที่ได้ 93.05

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน/ข้อบกพร่องจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ
ตัวชี้วัดที่ 1
การปฏิบัติหน้าที่
คะแนนที่ได้ 97.23
ระดับ AA
(Excellence)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง

จุดแข็ง

ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือดาเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญ
ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ
จากผู้มาติดต่อราชการ

ไม่ต้องจัดทำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 2
การใช้งบประมาณ
คะแนนที่ได้ 93.12
ระดับ A (Very Good)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สร้างการรับรู้ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทาให้มีบุคลากร
บางส่วนอาจจะไม่รับทราบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของสานักงาน ขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงิน

ควรจัดทำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใส

สานักงานฯ ได้การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
อย่างคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้ระเบียบ
กฎหมาย โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญ

ตัวชี้วัดที่ 3
การใช้อานาจ
คะแนนที่ได้ 96.94
ระดับ AA
(Excellence)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดการใช้อานาจ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
โดยมีกระบวนการ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย สาหรับการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ พิจารณาตาม
ความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงไม่ใช้อานาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทาหรือปฏิบัติ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการแทรกแซงเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคล

ไม่ต้องจัดทำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ
ตัวชี้วัดที่ 4
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
คะแนนที่ได้ 95.72
ระดับ AA
(Excellence)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 5
การแก้ไขปัญหา
การทุจริต
คะแนนที่ได้ 95.85
ระดับ AA
(Excellence)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง

จุดแข็ง

ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีการนาทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง กรณีที่มีการยืมทรัพย์สิน
ของราชการได้มีกระบวนการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบกาหนด อีกทั้งได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเป็นประจา

ไม่ต้องจัดทำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา
การทุจริต
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน
ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยมีการทบทวน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรัดกุม และ
มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
ไม่ต้องจัดทำมำตรกำร
การทุจริตของหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและ
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก
ควำมโปร่งใส
ให้กับบุคลากรในสานักงานทุกคน โดยการประกาศ
เจตจานงในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต และประกาศนโยบายการงดรับ-งดให้
ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) พร้อมทั้งมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและ
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน บุคลากรในสานักงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
คุณภาพการดาเนินงาน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
คะแนนที่ได้ 97.11
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ/
ระดับ AA
ผู้มาติดต่อราชการอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดบังหรือ
(Excellence)
บิดเบือนข้อมูล ไม่เรียก รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ
ไม่
ต
อ
้
งจั
ด
ท
ำมำตรกำร
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ
ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คะแนนที่ได้ 97.75
ระดับ AA
(Excellence)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 8
การปรับปรุงระบบการ
ทางาน
คะแนนที่ได้ 95.33
ระดับ AA
(Excellence)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล
คะแนนที่ได้ 93.05
ระดับ A (Very Good)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง

จุดแข็ง

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สานักงานได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน หลากหลายช่องทาง เช่น Line,
facebook, Web-site ของสานักงาน สามารถเข้าถึงง่าย
และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
พร้อมทั้งมีช่องทางให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ
ส่งคาติชมหรือข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน

ไม่ต้องจัดทำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการทางาน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่ต้องจัดทำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส
ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล
มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางข้อมูล
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
ตามรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง
เผยแพร่ ดังนี้
1. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
- ประกอบด้วยตาแหน่งที่
สาคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ
ก.ต.ป.น. เป็นต้น
2. ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน

สานักงานนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ พร้อมทั้งลดขั้นตอน
การทางาน อานวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ
เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ให้กับผู้มารับบริการ เพื่อนาผลการปฏิบัติงานเป็นห้วง
ระยะเวลา
สานักงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงการดาเนินการ
ที่เป็นธรรม โปร่งใสในการดาเนินงาน ที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้
1. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
- ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน
และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
2. ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
3. ข้อมูลรายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานประจาปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง

จุดแข็ง

3. ข้อมูลรายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6
เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ควรจัดทำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต
คะแนนที่ได้ 93.75
ระดับ A (Very Good)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต
มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจาปี

ผู้บริหารของหน่วยงานได้นาบุคลากรในสานักงานประกาศ
เจตจานงสุจริต และประกาศนโยบายการงดรับ-งดให้
ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ทั้งนี้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ในองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต การเข้าแถวเคารพธงชาติ

ทุกวันจันทร์ พร้อมได้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อนาไป
ควรจัดทำมำตรกำรส่งเสริม จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
คุณธรรม และควำมโปร่งใส ของหน่วยงาน

แนวทำงกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน
มาตรการในการส่ งเสริ มคุ ณธรรม และความโปร่ งใสภายในส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน
ประเด็นจุดอ่อน
ตัวชี้วัดที่ 2
การใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณ
-ขาดการสร้างความรับรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของ
หน่วยงาน ให้บุคลากรใน
สานักงานได้รับทราบ
-การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ รวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งบุคลากรอาจยังไม่
เข้าใจขั้นตอนวิธีการในการ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ชัดเจน ทาให้เกิดข้อสงสัย
ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 9
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้อง
การเปิดเผยข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน คือ
ประเด็น
1. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
1.โครงสร้างหน่วยงาน - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแบ่งส่วนราชการ
3.รายงานการกากับ
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
ติดตามการดาเนินงาน - ประกอบด้วยตาแหน่งที่
ประจาปี รอบ 6 เดือน สาคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ
ก.ต.ป.น. เป็นต้น
2. ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน

มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน ให้
บุคลากรในสานักงานได้รับทราบ
-กาหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ให้ชัดเจน
-กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างหน่วยงาน ,
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,ข้อมูลรายงาน
การกากับ ติดตามการดาเนินงาน ประจาปี
รอบ 6 เดือน ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์
และประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
- มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ มีขั้นตอน วิธีปฏิบัติตาม
มาตรการ ดังนี้
๑. ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์ม
ในภารกิจงานที่ให้บริการ และจัดสถานที่ในการ
อานวยความสะดวก สาหรับให้บริการแก่
ผู้รับบริการ
๒. กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี)
๓. บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน

ประเด็นจุดอ่อน
3. ข้อมูลรายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6
เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ
๒) บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ
๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบข้อสงสัย
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
๔) ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน
๔. ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ
โดยจัดทา Link บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดทา
รายงานผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการในปีถัดไป

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต
ประเด็น
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจาปี

หน่วยงานขาดการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
ทีแ่ สดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานทาให้การขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ควรมีการพัฒนาบุคลากร
ในสานักงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจให้ดีขึ้น โดยพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”

มาตรการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมีขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตาม
กิจกรรมส่งเสริมความดี ๗ กิจกรรม
- การตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร
- ๕ ส. และการบริหารจัดการขยะ
- ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
- แต่งกายถูกต้อง เหมาสม สุภาพ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ
- จิตอาสา
- ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
๒. ชี้แจงทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
ความดีให้บุคลากรภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด
๓. ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด
ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เพื่อพัฒนาประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
ตัวชี้วัดที่ ๘
การปรับปรุงระบบการ
ทางาน ประเด็น
การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ของแต่ละกลุ่มยังไม่เป็น
รูปแบบเดียวกัน

มำตรกำรในกำรพัฒนำให้ดีขึ้น
มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มีขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
๑. ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการ
และจัดสถานที่ในการอานวยความสะดวก สาหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ
๒. กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี)
๓. บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
๒) บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ
๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบข้อสงสัย อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
๔) ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
๔. ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ โดยจัดทา Link บนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้รับบริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดทารายงานผลสารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการทางาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จานวน ๓ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ๑ ตัวชี้วัด
คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ ในประเด็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการของแต่ละกลุ่มยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน มีรายละเอียด
การขับเคลื่อนการดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำ และประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรการใหญ่ ๓ มาตรการย่อย ดังนี้
๑.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๒ มาตรการในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑.๓ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ซึง่ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้
๑.๓.๑ มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๑.๓.๒ มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๑.๓.๓ มาตรการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เป็นองค์กรคุณธรรม
๒. กาหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กากับ ติดตามการดาเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใส ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๓. การติดตาม และรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ตามแบบติดตามการดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ดังรำยละเอียดกำรดำเนินกำรแต่ละมำตรกำร ดังนี้
๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้าง ทุกคน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑.๒ กาหนดผู้ควบคุม กากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบ การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๒. มาตรการในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒.๑ ประกาศมาตรการในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๒.๒ กาหนดผู้ควบคุม กากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบ การดาเนินการตามมาตรการในการ
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๓.๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้
(๑) มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
(๒) มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
(๓) มาตรการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เป็นองค์กรคุณธรรม

๓.๒ กาหนดผู้ควบคุม กากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบ การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๔. การติดตาม และรายงานผลการดาเนินการตามตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โดยทาแบบติดตามและให้กลุ่มรายงาน
รายละเอียดดังนี้

ภำคผนวก
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คณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อานาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
๐ ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วย
ในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์
และที่อยูไ่ ปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e–mail)
๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

๐ แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๐ เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
๐ ที่อยูห่ น่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๐ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
๐ ที่อยูไ่ ปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
๐ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* เพิ่มเติม - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การประชาสัมพันธ์
07
ข่าวประชาสัมพันธ์

๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิสมั พันธ์ขอ้ มูล
08 Q&A

๐ แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คาตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้
* เพิ่มเติม สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ,Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

09 Social Network

๐ แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

การดาเนินงาน
010 แผนดาเนินการประจาปี

๐ แสดงแผนการดาเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
011 รายงานการกากับ ติดตาม ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน ประจาปี ในข้อ o10
การดาเนินงาน ประจาปี
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
* เพิ่มเติม o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีขอ้ มูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
012 รายงานผลการดาเนินงาน ๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการ
*ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การปฏิบัตงิ าน
013 คู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัตงิ านที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม/หน่วย
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัตภิ ารกิจใด
สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด และกาหนดวธิการขั้นนตอนการปฏิบัตอิ ย่างไร

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นายนราธิป บัวสว่าง

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
๐ แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตอิ ย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ
*เพิ่มเติม ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายกิตติ วรพรรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

ให้บริการ

*เพิ่มเติม ๐ สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
016 รายงานผลการสารวจ
๐ แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
ความพึงพอใจการให้บริการ ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
017 E–Service

๐ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงแผนการใช้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่ง
ที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ
019 รายงานการกากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ในข้อ o18

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่าย

รอบ 6 เดือน

งบประมาณ
*เพิ่มเติม o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
020 รายงานผลการใช้จ่าย
๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการ
แผนการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*เพิ่มเติม หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย
ไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งเผยแพร ่แผนการจัดซื้อจัดจาง้ ให้หน่วยงานอธบายเพิ่มเติม
โดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดงั กล่าว

นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
๐ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน
การจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
การจัดหาพัสดุรายเดือน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*เพิ่มเติม หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเดือนนั้น
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบ
นายสมเจตน์ กิ้มขู่

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ
นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นายสมเจตน์ กิ้มขู่

นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหาร
๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*ปรับจากเดิม ๐ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กาหนด
ในนามของหน่วยงาน
026 การดาเนินการตามนโยบาย ๐ แสดงการดาเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
*ปรับจากเดิม o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
027 หลักเกณฑ์การบริหารและ o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัตงิ านบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
*เพิ่มเติม หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

นางสาวเรวดี เสนแก้ว
นางวนิดา อักษรถึง
นางสาวมัลลิกา ดาละเอียด

นายนุกูล ชูนุ้ย
นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร
๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการ
ประจาปี
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัตกิ ารจัดการ
๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรอวิธีการในการจัดการ
ต่อเรือ่ งร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินการ
030 ช่องทางแจ้งเรือ่ งร้องเรียน ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
โดยแยกต่างหากจากชองทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเรวดี เสนแก้ว

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ
นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

นางวนิดา อักษรถึง
นางสาวมัลลิกา ดาละเอียด

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

ข้อ
ข้อมูล
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

031 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รือ่ งร้องเรียน ๐ แสดงข้อมูลสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย จานวนเรือ่ งร้องเรียนทั้งหมด จานวนเรือ่ งที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
และจานวนเรือ่ งที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรือ่ งร้องเรียน ให้เผยแพร ่ว่าไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจ

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือ เชื่อม โยง ไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เจตจานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
034 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัตหิ น้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
๐ จัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายนิอับดุลรอมัน มุหะ

นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิ รณ์ ขนอม

นางสาวนะดา ใบหวัง

*เพิ่ม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ
(No Gift Policy) (ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
o จัดกิจกรรมปลุกจิตสานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้
การจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรูผ้ ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
๐ เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจาปี

037 การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัตหิ น้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของหน่วยงาน มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
o เป็นการดาเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงแผนปฏิบัตกิ ารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ การพัฒนาด้านคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

และความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ และช่วงเวลาดาเนินการ

o เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณพ.ศ. 2565
040 รายงานการกากับติดตามการ o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต ตามข้อ o39
ดาเนินการป้องกันการทุจริต o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดาเนินการ
ประจาปีรอบ 6 เดือน
แต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
041 รายงานผลการดาเนินการ o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริตประจาปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการ
โครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นการรายงานผลการดา เนินการป้องกันการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

หรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดขี ึ้น
ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ
o มีการกาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัตหิ รือมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดขี ึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องการกาหนดขั้นตอนหรือ
การกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัตแิ ละรายงานผล
043 การดาเนินการตามมาตรการ o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
**********************************
เพื่อ ให้ การบริ ห ารราชการของส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษานราธิว าส เขต ๑
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต และนโยบายของรัฐ บาลเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้ องกับ
หลักการตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ้มค่า
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
จึงกาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ซึง่ ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๒. ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจะซื้อจะจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงศึกษากระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยดาเนิน การในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ทารายงานขอซื้อขอจ้าง
(๓) ดาเนินการจัดหา
(๔) การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
(๕) การทาสัญญา
(๖) การบริหารสัญญา
(๗) การควบคุมและการจาหน่าย
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

-๒๔. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้อานาจหน้าที่ดาเนินงานโครงการที่เอื้อประโยชน์
กับตนเองในทุกรูปแบบ
๕. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาดังนี้
(๑) ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ในหน่วยงานหรือไม่
(๒) ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ในหน่วยงานหรือไม่
(๓) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการทั้งผลประโยชน์ส่วนตน
หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๖. ให้หัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ที่ 245 /๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
...................................................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้ประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่ ง ใสในกำรจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ ง ตั้ ง แต่วั น ที่ 22 มิ ถุ น ำยน พ.ศ.๒๕๖5 เพื่ อ ให้ ก ำรจัด ซื้ อ จัด จ้ ำ งเป็ น ไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม
ก ำกั บ ติ ด ตำม และผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรส่ ง เสริ ม ควำมโปร่ ง ใสในกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ควบคุม กำกับ ติดตำม ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสรำวุธ ยอดรักษ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
๑.๒ นำงอุบลรัตน์ สนิท
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยสมเจตน์ กิ้มขู่
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
๒.๒ นำงสำวโนร์อำรัฟ เจะโก๊ะ นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้แต่งตั้ง ให้มีควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖5

(นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
**********************************
ตามที่สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 1 ได้วิเคราะห์ผ ลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ซึ่งพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๓ ประเด็น ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดาเนินงานในภารกิจงานมีความเป็นธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริต
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน จึงกาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. มาตรการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 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 ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
๑.๒.๔ ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการ ตามลาดับก่อน--หลัง อย่างยุติธรรม
๑.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ตามโดยจัดทา Link บนเว็บไซต์ ให้ผู้รับบริการ
ได้ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงานแขวนหน้าเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
๑.๔. กาหนดให้ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามมาตรการนี้
๑.๕ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และผู้อานวยการกลุ่ม

-๒๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ต่อสาธารณชน จานวน ๔๓ ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
๒.๒ สร้างการรับรู้ในการดาเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล
ให้กับบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังนี้
๒.๒.๑ แจ้งผลการดาเนินงานในแต่ละข้อมูลในการประชุมฝ่ายบริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และผู้อานวยการกลุ่ม ข้อมูลที่รับทราบจากที่ประชุม
แจ้งต่อบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลากรทุกกลุ่ม
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวดาเนินการ
ที่เผยแพร่ ทางระบบรับ-ส่ง เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ และ ระบบ Line ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
๒.๓ กาหนดให้ กลุ่มอานวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ตามมาตรการนี้
๒.๔ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๓. มาตรการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เป็นองค์กรคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดี ๗ กิจกรรม
- การตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร
- ๕ ส. และการบริหารจัดการขยะ
- ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
- แต่งกายถูกต้อง เหมาสม สุภาพ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ
- จิตอาสา
- ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ

-๓๓.2 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
3.3 ประกาศ นโยบายการงดรับ-งดให้ ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
๓.4 กากับ ติดตาม การดาเนินงานแต่ละกิจกรรมส่งเสริมความดี อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ที่ 247/๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
...................................................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้ประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน
พ.ศ.๒๕๖5 ซึ่งได้กำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ จำนวน ๓ มำตรกำร เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีป ระสิ ทธิภ ำพ จึ งแต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่ งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ดังต่อไปนี้
๑. มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑
๑.๑ ผู้ควบคุม กากับ ติดตาม ประกอบด้วย
(๑) นำยสรำวุธ ยอดรักษ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
(๒) นำงวำสนำ สุขอุดม
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
(๑) นำยกฤษฎำ รัตนสมบูรณ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
(๒) นำยกิตติ วรพรรณ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
(๓) นำงสำววิลำสินี พรหมเจียม พนักงำนรำชกำร
(๔) นำงสำวโนรี อีซอ
พนักงำนรำชกำร
(๕) นำยมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ
พนักงำนรำชกำร
(๖) นำงสำวสุภัคชญำ เจริญสุข พนักงำนรำชกำร
๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒.๑ ผู้ควบคุม กากับ ติดตาม ประกอบด้วย
(๑) นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
(๒) นำงเรวดี รัตนะมำลำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

-๒๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
(๑) นำงสำวฐิฏิมำธ์ พิริยะเพียรพันธ์
(๒) นำยบุญทัน จันทร์ทอง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
พนักงำนรำชกำร

๓. มาตรการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เป็นองค์กรคุณธรรม
๓.๑ ผู้ควบคุม กากับ ติดตาม ประกอบด้วย
(๑) นำยสรำวุธ ยอดรักษ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
(๒) นำงวำสนำ สุขอุดม
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
(๑) นำยกฤษฎำ รัตนสมบูรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
(๒) นำยกิตติ วรพรรณ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
(๓) นำงสำววิลำสินี พรหมเจียม พนักงำนรำชกำร
(๔) นำงสำวโนรี อีซอ
พนักงำนรำชกำร
(๕) นำยมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ
พนักงำนรำชกำร
(๖) นำงสำวสุภัคชญำ เจริญสุข พนักงำนรำชกำร
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้แต่งตั้ง ให้มีควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖5

(นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑

เรื่อง

ประกาศสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
มาตรการในการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
--------------------------------------------------------

ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 ได้ ก าหนดมาตรการ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สานักงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
การใช้ข้อมูล และคณะทางานของแต่ละกลุ่ ม/ หน่ว ยในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บ ไซต์ แต่ ละงาน
ของกลุ่ม/ หน่วยตนเองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
และสาธารณชนทั่วไปได้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้รับผิ ดชอบการให้ ข้อมูล และคณะทางานของแต่ละกลุ่ม/ หน่วยภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 มี ค วามรั บ ผิ ดชอบในการน าข้อ มู ล ขึ้ นเผยแพร่ผ่ า นบนเว็ บ ไซต์
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 ได้ ใ ช้ เ ป็ น รู ป แบบและใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ
ไปในทิศทางเดียวกัน
คาจากัดความ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล หมายถึง บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่ม/ หน่วย ให้ทาหน้าที่
จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ภายในองค์กร โดยผู้ให้ข้อมูลมีหน้าที่ดูแล กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ และทุกครั้งก่อนที่จะนาข้อมูลทุกประเภทส่งต่อไปยัง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ หน่วย เพื่อขออนุญาตนาข้อมูลส่งต่อเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
คณะทางานของแต่ละกลุ่มงาน/ หน่วยในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ หมายถึง บุคลากร
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่ม/ หน่วย ให้ทาหน้าที่รับผิดชอบนาข้อมูลทุกประเภทภายในกลุ่ม/ หน่วยของตนเองขึ้นเผยแพร่
ผ่านหน้าเว็บไซต์งานที่กลุ่ม/ หน่วยตนเองรับผิดชอบ โดยให้คณะทางานนี้จะต้องทาหน้าที่ตรวจงานให้ข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้ว น สมบู รณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้งหมดทุกครั้งก่อนที่จะนาข้อมูล ทุกประเภท
ขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ระยะเวลาการส่งข้อมูล หมายถึง กาหนดเวลาในการจัดทาข้อมูลและเตรียมรวบรวมข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละเรื่อง ซึ่งข้อมูลแต่ล ะประเภทของกลุ่ ม/หน่วยต่างๆจะมีระยะเวลา
ในการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดไม่เท่ากัน
ระยะเวลาการเผยแพร่ ข้ อ มู ล หมายถึ ง ก าหนดเวลาของการเผยแพร่ ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภท
ของแต่ละกลุ่ม/หน่วยนั้นจะนาขึ้นเผยแพร่งานบนหน้าเว็บสานักงาน ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
และคณะทางานของแต่ละกลุ่ม/หน่วยเผยแพร่ข้อมูลทุกประเภทผ่านเว็บไซต์ จะต้องดาเนินการตามมาตรการ
ที่กาหนดไว้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 1 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีรายละเอียด ดังนี้

๒
ประเภทข้อมูลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
ประเภทข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 แบ่งตาม
ลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่งข้อมูลตามชนิดและนามสกุลของข้อมูล ประกอบด้วย
1. ข้อมูลตัวอักษร เช่น ตัวหนังสื อ ตัวเลข และสั ญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้ มีนามสกุลต่อท้าย
ชื่อไฟล์เป็น .txt และ .doc
2. ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทั ล ข้อมูลประเภทนี้ มีนามสกุล
ต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp .gif และ .jpg
3. ข้อมูลเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้ มีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์
เป็น .wav .mp3 และ .au
4. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิกวีดิโอ ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ ข้อมูล
ประเภทนี้ มีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi
ประเภทของสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศ (information) คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของ
ข้อมูล เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และการตัดสินใจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นามาใช้ปฏิบัติงาน แบ่งตามประเภทสารสนเทศ
ได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกาเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศ
ภายนอกองค์กร
2. การแบ่งตามการนาสารสนเทศไปใช้งาน ได้แก่ สารสนเทศด้านการตลาด สารสนเทศ
ด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศด้านการเงิน
3. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศที่เน้นวิชาการ สารสนเทศ
ที่เน้นเทคนิค สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศที่เน้นการปฏิบัติ
4. การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศระยะแรกเริ่มและ
สารสนเทศระยะยาว
5. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทา ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศ
ปรุงแต่ง
6. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นาเสนอ ได้แก่ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง สารสนเทศ
ที่มีลักษณะเป็นข้อความ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศที่มีลักษณะเป็น
อิเล็กทรอนิกส์
7. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดทาขึ้น ได้แก่ สารสนเทศที่ทาประจา
สารสนเทศที่ต้องทาตามกฎหมาย และสารสนเทศที่ได้รับหมอบหมายให้จัดทาขึ้นโดยเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม ดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

๓
ข้อมูลข่าวสารของราชการทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผย หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา 14 และหน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจข้อมูลข่าวสารได้หากมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยได้ โดยคานึงถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนการดาเนินการของผูท้ มี่ ีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่ม/ หน่วย ให้ทาหน้าที่
จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ภายในองค์กร โดยผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลมีหน้าที่จัดเตรียมกากับ
ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลทุกครั้ง พร้อมทั้ งลงลายมือชื่อ
ในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน)
ขั้น ตอนที่ 2 ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษานราธิว าส เขต 1 หรือ รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการ
แทนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของเนื้อหาข้อมูล อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมลงลายมือชื่อ
ในฐานะผู้อนุมัติรับรองให้มีการนาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้สามารถเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานได้
ขั้น ตอนที่ 3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นคระทางานของแต่ละกลุ่ม/ หน่วยในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
บนหน้าเว็บไซ๖ จะทาการตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนที่จะนาข้อมูลทุกประเภท
ขึ้น เผยแพร่ ผ่ านหน้ าเว็บ ไซต์ โดยใช้ร หั ส ผ่ านตามสิ ทธิ์ผู้ ใช้งานที่ได้รั บ ระบุชื่อผู้ ใช้งาน (username) และ
รหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วดาเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการเผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์ของงานที่กลุ่ม/หน่วย ที่ตนเองรับผิดชอบ
แผนภาพขั้นตอนการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๔
ข้อปฏิบัตกิ ารเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของกลุ่ม/ หน่วยในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ก่อนทุกครั้ง
2. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากบุคคลในข้อ 1 เรียบร้อยแล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้ อมูล
จัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบเป็นคณะทางานของแต่ละกลุ่ม/ หน่วยนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
3. คาอธิบาย/ คาบรรยายเนื้อหาควรเลือกใช้คาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ใดทั้งสิ้น และหากมีความจาเป็นจะต้องนามาเผยแพร่ ขอให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายด้วย
4. รู ป ภาพและข้ อความที่ จะน ามาใช้ ประกอบจะต้ องไม่ ล ะเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของผู้ ใด และหากมี ความ
จาเป็นต้องนามาเผยแพร่ ขอให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายลเอียดด้วย
5. ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
6. ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
แบบบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
แบบบัน ทึกการขออนุ ญาตเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นแบบบันทึกที่จัดทาขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยจัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ได้ใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน
และจะต้องมีลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) และผู้อนุมัติรับรอง คือ ผู้อานวยการหรือรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการ
แทนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เพื่อรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรวจสอบได้ และเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้กับ
คณะทางานของแต่ละกลุ่ม/หน่วยนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๔

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ที่ 246/๒๕๖5
เรื่อง มำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
...................................................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้ประกำศใช้มำตรกำรในกำร
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สำธำรณะ ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 1
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 1 เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ควบคุม กำกับ ติดตำม ประกอบด้วย
(๑) นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
(๒) นำงเรวดี รัตนะมำลำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
(๑) นำงสำวฐิฏิมำธ์ พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
(๒) นำยบุญทัน จันทร์ทอง
พนักงำนรำชกำร
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้แต่งตั้ง ให้มีควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖5

(นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑

บันทึกขออนุญาตเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
ผานเว็บไซต! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สวนที่ 1 ผูสงขอมูลขึ้นเว็บไซต!
ขาพเจา
ตำแหน(ง
.
สังกัด/กลุ(มงาน
โทร
.
รายละเอียด
มีความประสงค.ที่จะขอประชาสัมพันธ.ข(าวสาร เพื่อเผยแพร(งาน/กลุ(มงานต(อผูรับบริการภายในและ
ภายนอกหน(วยงานทางสื่อประชาสัมพันธ. หัวขอ
 ข(าวประชาสัมพันธ.
 คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
 เอกสาร/คู(มือ
 แบบฟอร.ม
 บทความสาระน(ารู
 ผลงาน
หัวขอเรื่อง (โปรดระบุ)
.
.
ขาพเจาขอรับรองว(าขอมูลที่นำส(งไดรับการตรวจสอบความถูกตองเป7นที่เรียบรอยแลว และขอ
อนุญาตขออนุญาตเผยแพร(ขอมูลต(อสาธารณะ
ลงชื่อ
(
ตำแหน(ง
วันที่
เดือน
สวนที่ 2 ผูอนุมัติ
 อนุมัติ

ผูแจง
)
.
พ.ศ.

ผูอำนวยการกลุ(ม
)
.
พ.ศ.
.

เดือน

 ไม(อนุมัติ
ลงชื่อ
(
ตำแหน(ง
วันที่

 เรียบรอย
 ไม(เรียบรอย เพราะ

ลงชื่อ
(
ตำแหน(ง
. วันที่

.
)
.
เดือน
พ.ศ.
รายงานผลการดำเนินงาน

.
.
. .

ลงชื่อ
(
ตำแหน(ง
วันที่

.
ผูดูแลระบบ
)
.
เดือน

พ.ศ.

แบบติดตามการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
******************
กลุ่ม…………………………………………………………..
ข้อมูล ณ วันที่.................................................................
๑. ข้าราชการ และบุคลากรในกลุ่มงานรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มากน้อยเพียงใด
 ข้าราชการ และบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ ในกลุ่มมีการรับรู้ รับทราบ การดาเนินการตามมาตรการฯ
 ข้าราชการ และบุคลากร ร้อยละ ๘๐ ในกลุ่มมีการรับรู้ รับทราบ การดาเนินการตามมาตรการฯ
 ข้าราชการ และบุคลากร ร้อยละ ๔๐ ในกลุ่มมีการรับรู้ รับทราบ การดาเนินการตามมาตรการฯ
 ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนในกลุ่มไม่รู้ ไม่ทราบ การดาเนินการตามมาตรการฯ
๒. กลุ่มงานมีการถือปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ หรือไม่
๒.๑ การดาเนินการตามมาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
 มีการถือปฏิบัติ โปรดระบุ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 ไม่มีการถือปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๒.๒ การดาเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
 มีการถือปฏิบัติ โปรดระบุ......................................................................................................................
................................................................................................................................ ...................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 ไม่มีการถือปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-๒๒.๓ การดาเนินการตามมาตรการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เป็นองค์กรคุณธรรม
 มีการถือปฏิบัติ โปรดระบุ......................................................................................................................
................................................................................................................................................ ...................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 ไม่มีการถือปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ สามารถลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้มากน้อยเพียงใด
๓.๑ ประเด็นการใช้งบประมาณ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มากที่สุด
เนื่องจาก.................................................................................................................... ....................
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มาก
เนื่องจาก........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อย
เนื่องจาก.................................................................................................................... ....................
.......................................................................................................................................................................... ........
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อยที่สุด
เนื่องจาก........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

-๓๓.๒ ประเด็นการบริหารงาน ในส่วนของการรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มากที่สุด
เนื่องจาก.................................................................................................................... ....................
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มาก
เนื่องจาก........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อย
เนื่องจาก.................................................................................................................... ....................
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อยที่สุด
เนื่องจาก.................................................................................................................... ....................
..................................................................................................................................................................................
๓.๓ ประเด็นการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มากที่สุด
เนื่องจาก.................................................................................................................... ....................
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มาก
เนื่องจาก.............................................................................................................................. ..........
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อย
เนื่องจาก.................................................................................................................... ....................
..................................................................................................................................................................................
 สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อยที่สุด
เนื่องจาก........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๔. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน
(............................................................)
ผู้อานวยการกลุ่ม.................................................................

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
นายสราวุธ ยอดรักษ์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

คณะทำงำน
นางอุบลรัตน์ สนิท
นายอานัซ ทานนุสรณ์
นางวาสนา สุขอุดม
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ครูผู้สอน (ช่วยราชการ)

จัดทำรำยงำน/พิมพ์/ออกแบบ
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

ครูผู้สอน (ช่วยราชการ)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

