
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สพป. 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

และ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

  ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
        



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้วิเครำะห์ผลประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑                    
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 และก ำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดจนกำร
ประกำศมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ก ำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติ 
และกำรรำยงำนผล เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ มีกำรบริหำรจัดกำร 
และปฏิบัติภำรกิจงำนที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต ในหน่วยงำน 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
มิถุนำยน  ๒๕๖5 



ส่วนที ่1 
บทน ำ 

หลักกำรเหตุผล 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ITA ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน การป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทาง
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 
  เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
มาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทราบสถานะ ปัญหาและข้อบกพร่อง             
ในการด าเนินงาน 
  2. เพื่อน าปัญหาและข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ไปสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

 
 



ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) 
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน            
มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ
การปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการ
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน
ได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน
ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อ านาจ 

ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน                  
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง 
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้

ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน 6 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข 

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริงของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก              
ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล                
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 
(33 ข้อมูล) 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพ่ือการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย                 
๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

: IIT) มวีัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง  
ในตัวชี้วัดท่ี 1 – 5 (การปฏิบติัหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต)  

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 
ในตัวชี้วัดท่ี 6 - 8 (คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน)  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดที่ 9 - 10 (การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต) 
  กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (ส ำหรับแบบ IIT)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ 

ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online  
       การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 
50 ตัวอย่าง กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ
จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
       การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ส ำหรับแบบ EIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
 



การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า  
50 ตัวอย่าง  

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 

3. เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT) 
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มี 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ 
หน่วยงานละ 1 ชุด 
       การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง
ที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละ
ข้อค าถาม 
         กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูล
ได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ 
OIT ได ้ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 

  กำรประมวลผลคะแนน 
  การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 

คะแนนเฉลี่ยของ              
ข้อค าถามจากผู้ตอบ             

ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ              
ข้อค าถามจากผู้ตอบ             

ทุกคน 
 

คะแนนของทุกข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ            

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ            

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 
 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ             

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ             

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 40 
 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจที่ถ่วงน้ ำหนักแล้ว 



คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 

การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

95.00 – 100 AA Excellence ผ่าน 
85.00 – 94.99 A Very Good ผ่าน 
75.00 – 84.99 B Good ไม่ผ่าน 
65.00 – 74.99 C Fair ไม่ผ่าน 

55.00 – 64.99 D Poor ไม่ผ่าน 

50.00 – 54.99 E Extremely Poor ไม่ผ่าน 

1 – 49.99 F Fail ไม่ผ่าน 

 
ผลกำรประเมินตำมเป้ำหมำย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางและ  
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และก ากับให้บุคลากรในสังกัดให้ความส าคัญกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏดังนี้ 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภำพรวมระดับเขตพื้นที่ ได้คะแนน 95.23 
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รำยตัวชี้วัดตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
          2.1 การวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)   

          ประเมินระดับการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน 70 คน ตอบค าถาม 5 ตัวชี้วัด (30 ข้อค าถาม)               
ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 
 
ตัวชี้วัด

ที ่
ประเด็นตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ ระดับ ค่าน้ าหนัก คะแนนหลังถ่วง 

น้ าหนัก 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.23 AA ผ่าน 

30 28.73 
2 การใช้งบประมาณ 93.12 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 96.94 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.72 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.85 AA ผ่าน 

                         2.2 การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency : EIT)   

     ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
จ านวน 80 คน ตอบค าถาม 3 ตัวชี้วัด (15 ข้อค าถาม) ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัด

ที ่
ประเด็นตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ ระดับ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนหลังถ่วง 
น้ าหนัก 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.11 AA ผ่าน 
30 29.14 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.75 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 96.52 AA ผ่าน 

   

 

 

 

 



    2.3  การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
   เกบ็ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 เป็นผู้ตอบแบบส ารวจ 2 ตัวชี้วัด (43 ข้อค าถาม)   
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ได้คะแนนรวม 93.05 คะแนน
และได้คะแนนแต่ละข้อมูล ดังนี้ 

 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O1 0 O12 100 O23 100 
O2 100 O13 100 O24 100 
O3 100 O14 100 O25 100 
O4 100 O15 100 O26 100 
O5 100 O16 100 O27 100 
O6 0 O17 100 O28 100 
O7 100 O18 100 O29 100 
O8 100 O19 100 O30 100 
O9 100 O20 100 O31 100 

O10 100 O21 100 O32 100 
O11 0 O22 100 O33 100 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ได้คะแนนรวม 93.75 คะแนน 

และได้คะแนนแต่ละข้อมูล ดังนี้ 
 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O34 100 O39 100 
O35 100 O40 100 
O36 0 O41 100 
O37 100 O42 100 
O38 100 O43 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2564) สรุปได ้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2559 90.73 เพ่ิมข้ึน +12.11  
2560 91.40 เพ่ิมข้ึน +0.67  
2561 85.77 ลดลง -5.63  
2562 80.36 ลดลง -5.51  
2563 83.99 เพ่ิมข้ึน +3.63 
2564 95.23 เพ่ิมข้ึน + 11.24 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือก าหนดมาตรการในการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภำพรวมระดับเขตพื้นที่ ซึ่งได้
คะแนน 95.23 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลต่าง 11.24 คะแนน จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนที่ได้ 97.23 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าที่สุด                  
คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนที่ได้ 93.05  

2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประเมนิ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้  
  

เครื่องมือประเมิน ตัวชี้วัดที่ ผลคะแนนที่ได้ ค่าน้ าหนัก 
IIT ตัวชี้วัดที่ 1-5 28.73 30 
EIT ตัวชี้วัดที่ 6-8 29.14 30 
OIT ตัวชี้วัดที่ 9-10 37.36 40 

   เมื่อพิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือประเมิน มีผลดังนี้ 
   ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (97.23)              
มีผลคะแนนสูงสุด และตัวชี้วัดการใช้อ านาจ (96.94) การแก้ไขปัญหาทุจริต (95.85) การใช้ทรัพย์สิน               
ของราชการ (95.72) มีผลคะแนนเรียงตามล าดับ ส่วนตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (93.12) มีผลคะแนนต่ าสุด 

ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(97.75) มีผลคะแนนสูงสุด และ มีผลคะแนนล าดับที่ 2 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน (97.11)  
ส่วนตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน (96.52) มีคะแนนต่ าสุด 

ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (93.05)              
มีผลคะแนนสูงสุด ส่วนตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (93.75) มีคะแนนต่ าสุด 
 



3. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกรำยตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการ
ประเมิน ดังนี้  
  

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.23 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 93.12 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 96.94 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.72 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.85 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.11 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.75 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 96.52 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 93.05 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 93.75 A ผ่าน 

 
หมำยเหตุ เกณฑ์การประเมิน  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 จะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1             

มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ AA (Excellence)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 7 ตัวชี้วัด เรียงตามล าดับ
คะแนนดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนที่ได้ 97.75 
 ล าดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนที่ได้ 97.23 
 ล าดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 97.11 
 ล าดับที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  คะแนนที่ได้ 96.94 
 ล าดับที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนนที่ได้ 96.52 
 ล าดับที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้ 95.85 

ล าดับที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนที่ได้ 95.72 
และมีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ A (Very Good) ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 3 ตัวชี้วัด เรียงตามล าดับ
คะแนนดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนที่ได้ 93.75 
 ล าดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2   การใช้งบประมาณ  คะแนนที่ได้ 93.12 
 ล าดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล  คะแนนที่ได้ 93.05 
   



กำรวิเครำะห์จุดอ่อน/ข้อบกพร่องจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ 

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง จุดแข็ง 

ตัวชี้วัดที่ 1                    
การปฏิบัติหน้าที่ 
คะแนนที่ได้ 97.23 
ระดับ AA 
(Excellence) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำร

ส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

 

บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน              
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 
ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ               
จากผู้มาติดต่อราชการ 

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

สร้างการรับรู้ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ท าให้มีบุคลากร
บางส่วนอาจจะไม่รับทราบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักงาน ขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงิน 

 
ควรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใส 

 

ส านักงานฯ ได้การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด        
อย่างคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้ระเบียบ 
กฎหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ                 
เป็นส าคัญ 

ตัวชี้วัดที่ 3                        
การใช้อ านาจ 
คะแนนที่ได้ 96.94 
ระดับ AA 
(Excellence) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

 
ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ             

ควำมโปร่งใส 
 

ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ              
ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
โดยมีกระบวนการ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ส าหรับการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ พิจารณาตาม
ความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงไม่ใช้อ านาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระท าหรือปฏิบัติ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการแทรกแซงเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคล 

 
 
 
 



ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ 

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง จุดแข็ง 

ตัวชี้วัดที่ 4                     
การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 
คะแนนที่ได้ 95.72 
ระดับ AA 
(Excellence) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 

ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ            

ควำมโปร่งใส 

บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีการน าทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง กรณีที่มีการยืมทรัพย์สิน
ของราชการได้มีกระบวนการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบก าหนด อีกทั้งได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน             
ของทางราชการเป็นประจ า 

ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหา             
การทุจริต 
คะแนนที่ได้ 95.85 
ระดับ AA 
(Excellence) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา             
การทุจริต 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 

ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ            

ควำมโปร่งใส 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน           
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง             
โดยมีการทบทวน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน           
การทุจริตในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรัดกุม และ                
มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน           
การทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต           
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังสร้างความตระหนัก                  
ให้กับบุคลากรในส านักงานทุกคน โดยการประกาศ
เจตจ านงในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต และประกาศนโยบายการงดรับ-งดให้ 
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี            
(No Gift Policy) พร้อมท้ังมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและ
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 6                 
คุณภาพการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 97.11 
ระดับ AA 
(Excellence) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
 

ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ           

ควำมโปร่งใส 

บุคลากรในส านักงานปฏิบัติหนา้ที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด             
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ/
ผู้มาติดต่อราชการอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ไม่เรียก รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ                  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ 

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง จุดแข็ง 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
คะแนนที่ได้ 97.75 
ระดับ AA 
(Excellence) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ          
การสื่อสาร 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ           

ควำมโปร่งใส 

ส านักงานได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในเรื่องต่างๆ  
ต่อสาธารณชน หลากหลายช่องทาง  เช่น Line, 
facebook, Web-site ของส านักงาน สามารถเข้าถึงง่าย
และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน                   
พร้อมทั้งมีช่องทางให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ             
ส่งค าติชมหรือข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 8                   
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
คะแนนที่ได้ 95.33 
ระดับ AA 
(Excellence) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดการปรับปรุง               
ระบบการท างาน 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำม

โปร่งใส 

ส านักงานน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ พร้อมทั้งลดขั้นตอน
การท างาน อ านวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ
เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ให้กับผู้มารับบริการ เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานเป็นห้วง
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัดที่ 9                    
การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนนที่ได้ 93.05 
ระดับ A (Very Good) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล              
มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางข้อมูล
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล       
ที่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์           
ตามรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง
เผยแพร่ ดังนี้ 
1. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน 
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ            
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 
- ประกอบด้วยต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น             
กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ 
ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
2. ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน             
ที่เป็นปัจจุบัน 
 

ส านักงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงการด าเนินการ           
ที่เป็นธรรม โปร่งใสในการด าเนินงาน ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้ 
1. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน  
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ            
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 
- ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน             
และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
2. ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือ            
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 
3. ข้อมูลรายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 



ตัวชี้วัด/คะแนนที่
ได้รับ 

จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง จุดแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ข้อมูลรายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
 

ควรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใส 

 

 

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

ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต
มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

 
 

ควรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใส 

 

ผู้บริหารของหน่วยงานได้น าบุคลากรในส านักงานประกาศ
เจตจ านงสุจริต และประกาศนโยบายการงดรับ-งดให้ 
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่            
(No Gift Policy) ทั้งนี้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม         
ในองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต การเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทุกวันจันทร์ พร้อมได้มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือน าไป
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี             
ของหน่วยงาน  
 
 
 
 

 
 

 



แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน 
  มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน ประเด็นจุดอ่อน มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่ 2 

การใช้งบประมาณ 
การใช้งบประมาณ 
-ขาดการสร้างความรับรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน ให้บุคลากรใน
ส านักงานได้รับทราบ 
-การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุ รวมทั้งการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ซึ่งบุคลากรอาจยังไม่
เข้าใจขั้นตอนวิธีการในการ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ชัดเจน ท าให้เกิดข้อสงสัย           
ในการปฏิบัติงาน 

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ให้
บุคลากรในส านักงานได้รับทราบ 
-ก าหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 
ให้ชัดเจน 
-ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส              
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็น 
1.โครงสร้างหน่วยงาน 
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3.รายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 
 
 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน คือ 
1. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน 
 - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ            
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 
- ประกอบด้วยต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น             
กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ 
ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
2. ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน             
ที่เป็นปัจจุบัน 
 

- ปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างหน่วยงาน , 
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,ข้อมูลรายงาน           
การก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี             
รอบ 6 เดือน ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
- มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ            
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ มีข้ันตอน วิธีปฏิบัติตาม
มาตรการ ดังนี้ 
๑. ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์ม
ในภารกิจงานที่ให้บริการ และจัดสถานที่ในการ
อ านวยความสะดวก ส าหรับให้บริการแก่
ผู้รับบริการ  
๒. กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์          
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี)  
๓. บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้  
   ๑) บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ          
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
   



ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน ประเด็นจุดอ่อน มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 3. ข้อมูลรายงานการก ากับ 

ติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

  ๒) บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ 
 ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อสงสัย            
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย  
  ๔) ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน 
๔. ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ                 
โดยจัดท า Link บนเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดท า
รายงานผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการในปีถัดไป 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

ประเด็น  
การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าปี 

หน่วยงานขาดการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ทีแ่สดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานท าให้การขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน             
ควรมีการพัฒนาบุคลากร          
ในส านักงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจให้ดีขึ้น  โดยพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม         
ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” 

มาตรการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมีข้ันตอน วิธีปฏิบัติ ดังนี้  
๑. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตาม
กิจกรรมส่งเสริมความดี ๗ กิจกรรม  
- การตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร 
- ๕ ส. และการบริหารจัดการขยะ 
- ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 
- แต่งกายถูกต้อง เหมาสม สุภาพ 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
- จิตอาสา 
- ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
๒. ชี้แจงทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม 
ความดีให้บุคลากรภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑           
ทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด  
๓. ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด            
ในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
 



มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เพ่ือพัฒนาประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนำ มำตรกำรในกำรพัฒนำให้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ ๘ 

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน ประเด็น                
การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ของแต่ละกลุ่มยังไม่เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มีข้ันตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
๑. ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการ             
และจัดสถานที่ในการอ านวยความสะดวก ส าหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ  
๒. กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี)  
๓. บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้  
   ๑) บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
   ๒) บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ  
   ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อสงสัย อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย  
   ๔) ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
๔. ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ โดยจัดท า Link บนเว็บไซต์                     
เพ่ือให้ผู้รับบริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดท ารายงานผลส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 

ภายในหน่วยงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ     
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ๑ ตัวชี้วัด 
คือ ตัวชี้วัดที ่๘ ในประเด็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการของแต่ละกลุ่มยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน มีรายละเอียด
การขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. จัดท ำ และประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรการใหญ่ ๓ มาตรการย่อย ดังนี้  

     ๑.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ๑.๒ มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
     ๑.๓ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ซ่ึงประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้  
๑.๓.๑ มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  
๑.๓.๒ มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
๑.๓.๓ มาตรการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑            

เป็นองค์กรคุณธรรม 
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริม

คุณธรรม และความโปร่งใส ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  
๓. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ

โปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ตามแบบติดตามการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดังรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรแต่ละมำตรกำร ดังนี้ 
๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้าง ทุกคน               
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๒ ก าหนดผู้ควบคุม ก ากับ ตดิตาม และผู้รับผิดชอบ การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมความโปร่งใส            

ในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒.๑ ประกาศมาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒.๒ ก าหนดผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบ การด าเนินการตามมาตรการในการ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

๓.๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้ 

      (๑) มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  

      (๒) มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

      (๓) มาตรการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑            
เป็นองค์กรคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๒ ก าหนดผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินการตามตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โดยท าแบบติดตามและให้กลุ่มรายงาน 
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

o1 โครงสร้างหน่วยงาน o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ ประกอบด้วยต าแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วย
ในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น

o2 ข้อมูลผู้บริหาร ๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์
และที่อยูไ่ปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e–mail)

o3 อ านาจหน้าที่ ๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ ๐ แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี                    นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

แผนพัฒนาหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด
๐ เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ ที่อยูห่น่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 ๐ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
๐ ที่อยูไ่ปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
๐ แผนที่ต้ังหน่วยงาน

คณะท างานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

* เพิ่มเติม  - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การประชาสมัพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกจิ นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ของหน่วยงาน

๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปฏิสมัพันธ์ขอ้มูล
08 Q&A ๐ แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ นายบุญทัน จันทร์ทอง นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

และหน่วยงานสามารถส่ือสาร ให้ค าตอบกบัผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้

* เพิ่มเติม สองทาง ทางหน้าเว็บไซตข์องหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,

กล่องข้อความถาม-ตอบ,Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

09 Social Network ๐ แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.2 การบริหารงาน

การด าเนินงาน

010 แผนด าเนินการประจ าปี ๐ แสดงแผนการด าเนินการภารกจิของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกจิกรรม

งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

011 รายงานการก ากบั ติดตาม
 ๐ แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี ในขอ้ o10 นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

การด าเนินงาน ประจ าปี  ๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความกา้วหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม และรายละเอยีดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน

* เพิ่มเติม o สามารถจดัท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดอืน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดอืน
ที่มีขอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดอืนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

012 รายงานผลการด าเนินงาน ๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  นายนราธปิ บวัสวา่ง นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

ประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ

*ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย โครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ  ่ายงบประมาณ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ

๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การปฏิบัตงิาน
013 คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม/หน่วย

๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกจิใด

ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด และก าหนดวธิการขั้นนตอนการปฏิบัติอย่างไร



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการ ๐ แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัต ิที่ผู้รับบริการหรือผู้มาตดิตอ่ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ให้บริการ กับหน่วยงานใชเ้ป็นขอ้มูลในการขอรับบริการหรือตดิตอ่กับหน่วยงาน

๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ

*เพิ่มเติม ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ

และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

*เพิ่มเติม ๐ สามารถจดัท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดอืน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดอืน

ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

016 รายงานผลการส ารวจ          ๐ แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน นายกติติ วรพรรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ความพึงพอใจการให้บริการ ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

017 E–Service ๐ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกบัภารกจิของหน่วยงาน นายบุญทัน จันทร์ทอง นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงแผนการใช้จ  ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

ประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่ง

ที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

019 รายงานการก ากบัติดตาม ๐ แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในขอ้ o18 นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

การใช้จ่ายงบประมาณ ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความกา้วหน้าการใช้จ่าย

รอบ 6 เดือน งบประมาณ

*เพิ่มเติม o สามารถจัดท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดอืน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดอืน

ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

020 รายงานผลการใช้จ่าย ๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

งบประมาณประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพัสดุ

021 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ ๐ แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการ นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

แผนการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*เพิ่มเติม หมายเหต ุ: กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกนิ 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย

ไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร  ่แผนการจัดซ้ือจัดจาง้ ให้หน่วยงานอธบายเพิ่มเติม
โดยละเอยีดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีดังกล่าว



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกบั ๐ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

การจัดหาพัสดุ ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

023 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1) นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

การจัดหาพัสดุรายเดือน o มีข้อมูลรายละเอยีดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซ้ือหรือจ้าง นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*เพิ่มเติม หมายเหต ุ: กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในเดือนนั้น

024 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ๐ แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหาร       ๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน นางสาวทองกร เตชปญัโย นายนุกูล ชูนุ้ย

ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*ปรับจากเดิม ๐ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่ก าหนด

ในนามของหน่วยงาน

026 การด าเนินการตามนโยบาย
๐ แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร นางสาวทองกร เตชปญัโย นายนุกูล ชูนุ้ย

การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
*ปรับจากเดิม o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

027 หลักเกณฑ์การบริหารและ o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน นางสาวเรวดี เสนแก้ว นายนุกูล ชูนุ้ย

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย นางวนิดา อักษรถึง นางสาวทองกร เตชปัญโย นายนุกูล ชูนุ้ย

   - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นางสาวมัลลิกา ด าละเอียด

   - การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
   - การพัฒนาบุคลากร
   - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ

*เพิ่มเติม หมายเหต ุ: กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวเรวดี เสนแก้ว นางสาวทองกร เตชปัญโย นายนุกูล ชูนุ้ย

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ นางวนิดา อักษรถึง

ประจ าปี ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ นางสาวมัลลิกา ด าละเอียด

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.5 การสง่เสริมความโปร่งใส

การจดัการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
029 แนวปฏิบัติการจัดการ
 ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัการทุจริตและ นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอยีดวิธีการ

ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอยีดขั้นตอนหรอวิธีการในการจัดการ
ต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ

030 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน นายบุญทัน จันทร์ทอง นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

โดยแยกต่างหากจากชองทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง

เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การจดัการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน
๐ แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

การทุจริตและประพฤติมิชอบ o มีข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
และจ านวนเร่ืองที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหต ุ: กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียน ให้เผยแพร  ่ว่าไม่มีเร่ืองร้องเรียน

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจ นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

หน้าที่หรือภารกจิของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือ เชื่อม โยง ไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

033 การเปดิโอกาสใหเ้กดิการ        ๐ แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

มีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ

ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ย 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต

เจตจ านงสจุริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์ นายนิอับดุลรอมัน มุหะ นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิรณ์ ขนอม

สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นางสาวนะดา ใบหวัง

(ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)

๐ จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก ่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ

*เพิ่ม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ

(No Gift Policy) (ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )

o จัดกจิกรรมปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้

การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านส่ืออเิล็คทรอนิกส์เป็นต้น

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ เป็นการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกบัการปรับปรุง

พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเส่ียง o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจกอ่ให้เกดิ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

การทุจริตประจ าปี การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกอ่ให้เกดิการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอยีดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเส่ียง และระดับของความเส่ียง
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

037 การด าเนินการเพื่อจัดการ o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียง ในกรณีที่อาจกอ่ให้เกดิ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ความเส่ียงการทุจริต การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกอ่ให้เกดิการขัดกนัระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
และประพฤติมิชอบ กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o เป็นกจิกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกบัมาตรการหรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ o36
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรม ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของหน่วยงาน มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กจิกรรม

o เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

039 แผนปฏิบัติการป้องกัน          o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือ การพัฒนาด้านคุณธรรม นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

การทุจริตประจ าปี และความโปร่งใสของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ

o เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณพ.ศ. 2565

040 รายงานการก ากบัติดตามการ o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ตามข้อ o39 นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ด าเนินการป้องกนัการทุจริต o มีข้อมูลรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความกา้วหน้าการด าเนินการ
ประจ าปีรอบ 6 เดือน แต่ละโครงการ/กจิกรรมและรายละเอยีดงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ

o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

041 รายงานผลการด าเนินการ o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ป้องกนัการทุจริตประจ าปี o มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกจิกรรมผลการใช้จ  ่ายงบประมาณ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นการรายงานผลการด า เนินการป้องกนัการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนป้องกันการทุจริต



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

มาตรการสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

และความโปร่งใส ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอยีดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง

หรือจุดออ่นที่จะต้องการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ที่มีความสอดคล้องกบัผลการประเมิน ฯ

o มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ

เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอยีดต่างๆ

อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องการก าหนดขั้นตอนหรือ

การก ากบัติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล

043 การด าเนินการตามมาตรการ o แสดงความกา้วหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์     

ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอยีดการน ามาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๑  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ้มค่า
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจัดซ้ือจัดจ้าง ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 และระเบียบการคลงัว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 

๒. ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจะซื้อจะจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงศึกษากระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยด าเนินการในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ            
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

   (๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

   (๒) ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

   (๓) ด าเนินการจัดหา 

   (๔) การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

   (๕) การท าสัญญา 

   (๖) การบริหารสัญญา 

   (๗) การควบคุมและการจ าหน่าย 

๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรอืจัดจ้างและบุคลากรภายในหนว่ยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่

 



- ๒ - 
 

  ๔. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือประโยชน์                
กับตนเองในทุกรูปแบบ 

  ๕. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาดังนี้ 
      (๑) ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร                       
ในหน่วยงานหรือไม่ 

   (๒) ตรวจสอบสถานที่ตั้งส านักงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ในหน่วยงานหรือไม่ 

   (๓) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการทั้งผลประโยชน์ส่วนตน
หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

๖. ให้หัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย 

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2565 

 
 

(นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 



  
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 
ที่ 245 /๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคมุ ก ำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

................................................................ ................... 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้ประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไป                
ตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม 
ก ำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ผู้ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นำยสรำวุธ ยอดรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
      ๑.๒ นำงอุบลรัตน์ สนิท ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

  ๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นำยสมเจตน์ กิ้มขู่ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
      ๒.๒ นำงสำวโนร์อำรัฟ เจะโก๊ะ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้แต่งตั้ง ให้มีควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  22  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖5 
 

 

(นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 

 



 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

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

 

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

๑. มาตรการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

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

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

ได้ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงานแขวนหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

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

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

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

     ๒.๒ สร้างการรับรู้ในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล 
ให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังนี้  

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

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

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

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

๓. มาตรการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑                  
เป็นองค์กรคุณธรรม  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

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

    ๓.4 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานแต่ละกิจกรรมส่งเสริมความดี อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 
 
 

(นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 



  
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 
ที่ 247/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคมุ ก ำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส 

ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
................................................................................... 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้ประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน 
พ.ศ.๒๕๖5 ซึ่งได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ จ ำนวน ๓ มำตรกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                
มีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑  

   ๑.๑ ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประกอบด้วย 
            (๑) นำยสรำวุธ ยอดรักษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
       (๒) นำงวำสนำ สุขอุดม  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

      ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
            (๑) นำยกฤษฎำ รัตนสมบูรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 

(๒) นำยกิตติ วรพรรณ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน            
(๓) นำงสำววิลำสินี พรหมเจียม พนักงำนรำชกำร 

            (๔) นำงสำวโนรี อีซอ  พนักงำนรำชกำร 
            (๕) นำยมูฮ ำมัดไพซัน มะเก๊ะ พนักงำนรำชกำร 
            (๖) นำงสำวสุภัคชญำ เจริญสุข พนักงำนรำชกำร 

  ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ          
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

   ๒.๑ ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประกอบด้วย 
            (๑) นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
      (๒) นำงเรวดี รัตนะมำลำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
 



- ๒ - 
 
          ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
            (๑) นำงสำวฐิฏิมำธ์ พิริยะเพียรพันธ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
            (๒) นำยบุญทัน จันทร์ทอง   พนักงำนรำชกำร  

๓. มาตรการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑                        
เป็นองค์กรคุณธรรม 

   ๓.๑ ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประกอบด้วย 
            (๑) นำยสรำวุธ ยอดรักษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
            (๒) นำงวำสนำ สุขอุดม  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

          ๓.๒ เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
             (๑) นำยกฤษฎำ รัตนสมบูรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 

(๒) นำยกิตติ วรพรรณ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน            
(๓) นำงสำววิลำสินี พรหมเจียม พนักงำนรำชกำร 

            (๔) นำงสำวโนรี อีซอ  พนักงำนรำชกำร 
            (๕) นำยมูฮ ำมัดไพซัน มะเก๊ะ พนักงำนรำชกำร 
            (๖) นำงสำวสุภัคชญำ เจริญสุข พนักงำนรำชกำร 

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้แต่งตั้ง ให้มีควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  22  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖5 
 

 

(นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 

 



 
  

   

 

  ประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ ผา่นเวบ็ไซตส์ านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา    
 นราธวิาส เขต 1 
    -------------------------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ก าหนดมาตรการ              
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ     
การใช้ข้อมูลและคณะท างานของแต่ละกลุ่ม/ หน่วยในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บ ไซต์แต่ละงาน            
ของกลุ่ม/ หน่วยตนเองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 
และสาธารณชนทั่วไปได้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลและคณะท างานของแต่ละกลุ่ม/ หน่วยภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความรับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ใช้เป็นรูปแบบและใช้เป็นแนวปฏิบัติ                      
ไปในทิศทางเดียวกัน 

ค าจ ากัดความ 
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล หมายถึง บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่ม/ หน่วย ให้ท าหน้าที่
จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ภายในองค์กร โดยผู้ให้ข้อมูลมีหน้าที่ดูแล ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ          
ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ และทุกครั้งก่อนที่จะน าข้อมูลทุกประเภทส่งต่อไปยัง
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ หน่วย เพ่ือขออนุญาตน าข้อมูลส่งต่อเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 คณะท างานของแต่ละกลุ่มงาน/ หน่วยในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์  หมายถึง บุคลากร 
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ หน่วย ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบน าข้อมูลทุกประเภทภายในกลุ่ม/ หน่วยของตนเองขึ้นเผยแพร่
ผ่านหน้าเว็บไซต์งานที่กลุ่ม/ หน่วยตนเองรับผิดชอบ โดยให้คณะท างานนี้จะต้องท าหน้าที่ตรวจงานให้ข้อมูล    
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลทั้งหมดทุกครั้งก่อนที่จะน าข้อมูลทุกประเภท                
ขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 ระยะเวลาการส่งข้อมูล หมายถึง ก าหนดเวลาในการจัดท าข้อมูลและเตรียมรวบรวมข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละเรื่อง ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทของกลุ่ม/หน่วยต่างๆจะมีระยะเวลา              
ในการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดไม่เท่ากัน 
 ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล  หมายถึง ก าหนดเวลาของการเผยแพร่ข้อมูลแต่ละประเภท                
ของแต่ละกลุ่ม/หน่วยนั้นจะน าข้ึนเผยแพร่งานบนหน้าเว็บส านักงาน ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
และคณะท างานของแต่ละกลุ่ม/หน่วยเผยแพร่ข้อมูลทุกประเภทผ่านเว็บไซต์ จะต้องด าเนินการตามมาตรการ   
ที่ก าหนดไว้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีรายละเอียด ดังนี้ 



๒ 

 
ประเภทข้อมูลที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
 ประเภทข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 แบ่งตาม
ลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่งข้อมูลตามชนิดและนามสกุลของข้อมูล ประกอบด้วย 
     1. ข้อมูลตัวอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้ มีนามสกุลต่อท้าย            
ชื่อไฟล์เป็น .txt และ .doc 
     2. ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล 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 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และการตัดสินใจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 น ามาใช้ปฏิบัติงาน แบ่งตามประเภทสารสนเทศ            
ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

     1. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งก าเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศ  
ภายนอกองค์กร 
     2. การแบ่งตามการน าสารสนเทศไปใช้งาน ได้แก่ สารสนเทศด้านการตลาด สารสนเทศ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร  และสารสนเทศด้านการเงิน  
     3. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศที่เน้นวิชาการ สารสนเทศ 
ที่เน้นเทคนิค สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศท่ีเน้นการปฏิบัติ 
     4. การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก ่สารสนเทศระยะแรกเริ่มและ  
สารสนเทศระยะยาว  
     5. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดท า ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศ  
ปรุงแต่ง  
     6. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่น าเสนอ ได้แก่ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง สารสนเทศ  
ที่มีลักษณะเป็นข้อความ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ 
     7. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดท าขึ้น ได้แก่ สารสนเทศที่ท าประจ า  
สารสนเทศที่ต้องท าตามกฎหมาย และสารสนเทศที่ได้รับหมอบหมายให้จัดท าขึ้นโดยเฉพาะ 

 ข้อมลูขา่วสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

 ข้อมลูขา่วสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม ดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

 



๓ 

 
 ข้อมลูขา่วสารของราชการทีไ่ม่ตอ้งเปดิเผย หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา 14 และหน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจข้อมูลข่าวสารได้หากมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ โดยค านึงถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 ขั้นตอนการด าเนนิการของผูท้ีม่ีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ได้แก ่
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่ม/ หน่วย ให้ท าหน้าที่
จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ภายในองค์กร โดยผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลมีหน้าที่จัดเตรียมก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลทุกครั้ง พร้อมทั้ งลงลายมือชื่อ          
ในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 หรือรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการ
แทนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของเนื้อหาข้อมูล อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมลงลายมือชื่อ
ในฐานะผู้อนุมัติรับรองให้มีการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้สามารถเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานได้ 

 ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นคระท างานของแต่ละกลุ่ม/ หน่วยในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่          
บนหน้าเว็บไซ๖ จะท าการตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนที่จะน าข้อมูลทุกประเภท
ขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ได้รั บ ระบุชื่อผู้ใช้งาน (username) และ
รหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วด าเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการเผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์ของงานที่กลุ่ม/หน่วย ที่ตนเองรับผิดชอบ 

แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

 



๔ 

 
ข้อปฏิบัตกิารเผยแพร่ขอ้มูลตอ่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของกลุ่ม/ หน่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ก่อนทุกครั้ง 
 2. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากบุคคลในข้อ 1 เรียบร้อยแล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูล
จัดส่งไฟล์ข้อมูล เพ่ือส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบเป็นคณะท างานของแต่ละกลุ่ม/ หน่วยน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
 3. ค าอธิบาย/ ค าบรรยายเนื้อหาควรเลือกใช้ค าที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ใดทั้งสิ้น และหากมีความจ าเป็นจะต้องน ามาเผยแพร่ ขอให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายด้วย 
 4. รูปภาพและข้อความที่จะน ามาใช้ประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด และหากมีความ
จ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ ขอให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายลเอียดด้วย 
 5. ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 6. ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

แบบบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 
 แบบบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นแบบบันทึกที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยจัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ได้ใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน
และจะต้องมีลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) และผู้อนุมัติรับรอง คือ ผู้อ านวยการหรือรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการ
แทนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
เพ่ือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรวจสอบได้ และเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้กับ
คณะท างานของแต่ละกลุ่ม/หน่วยน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

 
 

(นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

 
 
 
 



  
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 
ที่ 246/๒๕๖5 

เรื่อง มำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

......................................................................... .......... 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ ได้ประกำศใช้มำตรกำรในกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1                       
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                       
มีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ผู้ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประกอบด้วย 
      (๑) นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
(๒) นำงเรวดี รัตนะมำลำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

  ๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
    (๑) นำงสำวฐิฏิมำธ์ พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

      (๒) นำยบุญทัน จันทร์ทอง  พนักงำนรำชกำร  

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้แต่งตั้ง ให้มีควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  22  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖5 
 

 

(นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 

 



บันทึกขออนุญาตเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะ 
ผ�านเว็บไซต! สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 
วันท่ี            เดือน                    พ.ศ.            . 

เรียน  ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ส�วนท่ี 1 ผู�ส�งข�อมูลขึ้นเว็บไซต! 
ข�าพเจ�า                                                    ตำแหน(ง . 
สังกัด/กลุ(มงาน                                               โทร . 
รายละเอียด 
 มีความประสงค.ที่จะขอประชาสัมพันธ.ข(าวสาร เพ่ือเผยแพร(งาน/กลุ(มงานต(อผู�รับบริการภายในและ
ภายนอกหน(วยงานทางสื่อประชาสัมพันธ. หัวข�อ 
  ข(าวประชาสัมพันธ.  คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
  เอกสาร/คู(มือ  แบบฟอร.ม 
  บทความสาระน(ารู�  ผลงาน 
หัวข�อเรื่อง (โปรดระบุ)    . 
      . 

 ข�าพเจ�าขอรับรองว(าข�อมูลที่นำส(งได�รับการตรวจสอบความถูกต�องเป7นที่เรียบร�อยแล�ว และขอ
อนุญาตขออนุญาตเผยแพร(ข�อมูลต(อสาธารณะ 

ลงชื่อ                                         ผู�แจ�ง 
        (                                          ) 
   ตำแหน(ง                                           . 
   วันท่ี           เดือน                  พ.ศ.           . 

ลงชื่อ                                  ผู�อำนวยการกลุ(ม 
      (                                       ) 
   ตำแหน(ง                                           . 
   วันที่           เดือน                  พ.ศ.           . 

ส�วนท่ี 2  ผู�อนุมัติ 

   อนุมัติ       ไม(อนุมัติ   

                               ลงชื่อ                                      . 
                                 (                                          ) 
                               ตำแหน(ง                                     . 
                               วันท่ี           เดือน                  พ.ศ.              .  

รายงานผลการดำเนินงาน 

 เรียบร�อย 
 ไม(เรียบร�อย เพราะ                                 
 . 
  . 
  . 

ลงชื่อ                                  ผู�ดูแลระบบ 
        (                                       ) 
      ตำแหน(ง                                           . 
      วันที่           เดือน                  พ.ศ.           
. 

 



แบบติดตามการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

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

กลุ่ม………………………………………………………….. 

ข้อมูล ณ วันที่................................................................. 

 ๑. ข้าราชการ และบุคลากรในกลุ่มงานรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มากน้อยเพียงใด 
  ข้าราชการ และบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ ในกลุ่มมีการรับรู้ รับทราบ การด าเนินการตามมาตรการฯ 
  ข้าราชการ และบุคลากร ร้อยละ ๘๐ ในกลุ่มมีการรับรู้ รับทราบ การด าเนินการตามมาตรการฯ 
  ข้าราชการ และบุคลากร ร้อยละ ๔๐ ในกลุ่มมีการรับรู้ รับทราบ การด าเนินการตามมาตรการฯ 
  ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนในกลุ่มไม่รู้ ไม่ทราบ การด าเนินการตามมาตรการฯ 

 ๒. กลุ่มงานมีการถือปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ หรือไม่ 
     ๒.๑ การด าเนินการตามมาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
  มีการถือปฏิบัติ โปรดระบุ..................................................................................................... ................. 
................................................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................... ............................................... 
  ไม่มีการถือปฏิบัติ เนื่องจาก................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

    ๒.๒ การด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
  มีการถือปฏิบัติ โปรดระบุ..................................................................................................... ................. 
................................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ไม่มีการถือปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................... ............................. 
................................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
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๒.๓ การด าเนินการตามมาตรการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑            
เป็นองค์กรคุณธรรม 

 มีการถือปฏิบัติ โปรดระบุ..................................................................................................... ................. 
................................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ไม่มีการถือปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................... ............................. 
................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ สามารถลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้มากน้อยเพียงใด 
     ๓.๑ ประเด็นการใช้งบประมาณ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มากที่สุด  
  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. .................................................................... 

     สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มาก 
เนื่องจาก............................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อย 
  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................... 
.......................................................................................................................................................................... ........ 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อยท่ีสุด  
  เนื่องจาก........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
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    ๓.๒ ประเด็นการบริหารงาน ในส่วนของการรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มากที่สุด  
  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. .................................................................... 

     สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มาก 
เนื่องจาก............................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อย 
  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อยท่ีสุด  
  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................. ..................................................................... 

๓.๓ ประเด็นการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มากที่สุด  
  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

     สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้มาก 
เนื่องจาก.............................................................................................................................. .......... 

........................................................................................................................ .......................................................... 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อย 
  เนื่องจาก.................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. .................................................................... 
      สามารถแก้ปัญหา ลดข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ในประเด็นดังกล่าว ได้น้อยท่ีสุด  
  เนื่องจาก.................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 ๔. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ...........................................................................................  
 
 

           ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 
                 (............................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่ม................................................................. 



คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 

นายสราวุธ  ยอดรักษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

คณะท ำงำน 
นางอุบลรัตน์ สนิท  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายอานัซ ทานนุสรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางวาสนา สุขอุดม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม ครูผู้สอน (ช่วยราชการ)   

 
จัดท ำรำยงำน/พิมพ์/ออกแบบ 

  นางสาววิลาสินี พรหมเจียม ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 




