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ระยะเวลา

จัดสรร เบิกจ่าย การด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ผลการด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

1.การประกาศเจตจ านงการ ประกาศเจตจ านง/นโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2 0 0 ตลอดปี สพป.นราธิวาส เขต 2 

บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ คุณธรรมและความโปร่งใส มีประกาศเจตจ านง / งบประมาณ ได้ประกาศเจตจ านง/นโยบาย

สุจริต/ประกาศก าหนดนโยบาย ในการด าเนินงาน ของ นโยบายคุณธรรมและความ คุณธรรมและความโปร่งใส

คุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นราธิวาส เขต 2 โปร่งใสในการด าเนินงาน ในการด าเนินงานให้บุคลากร

ในการด าเนินงาน อย่างน้อย 2 ภาษา ได้รับทราบ/ถือปฏิบัติและ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ

สพป.นราธิวาส เขต 2 

2.กิจกรรมปรับฐานความคิด ร้อยละ 100 ของจ านวน บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึก 8,010 0 มิ.ย. 2564           / อยู่ระหว่างการ

บุคลากรให้สามารถแยกแยะ บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่านิยมการต่อต้าน วางแผนการ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว มีความตระหนักรู้และได้รับ และไม่ทนต่อการทุจริต ด าเนินการ

และผลประโยชน์ส่วนรวม การปลุกฝังให้มีทัศนคติและ

ค่านิยมท่ีไม่ยอมรับการ

ทุจริต

รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
งบประมาณ การด าเนินการ



ระยะเวลา

จัดสรร เบิกจ่าย การด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ผลการด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

3.ประชุมเตรียมความพร้อมรับ ค่าคะแนนการประเมิน ผลการประเมินคุณธรรมและ 11,700 11,700 มิ.ย.64 สพป.นราธิวาส เขต 2

การประเมินคุณธรรมและความ คุณธรรมและความโปร่งใส ความโปร่งใสในการด าเนิน เข้าใจข้อค าถามก่อนการประเมิน

โปร่งใสในการด าเนินงานของ ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ งานของ สพป.นราธิวาส เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรม

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย

ออนไลน์ (ITA Online) นราธิวาส เขต 2 หรือสูงกว่าเป้าหมาย

ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT)

4.รับการประเมินผู้มีส่วนได้ ค่าคะแนนการประเมิน ผลการประเมินคุณธรรมและ 0 0 มิ.ย.64 บุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส

ส่วนเสียภายใน (IIT) คุณธรรมและความโปร่งใส ความโปร่งใสในการด าเนิน เขต 2 รับการประเมินผู้มีส่วนได้

ประจ าปี 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ งานของ สพป.นราธิวาส ส่วนเสียภายใน (IIT) มากกว่า

ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 90

นราธิวาส เขต 2 หรือสูงกว่าเป้าหมาย

5.ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าคะแนนการประเมิน ผลการประเมินคุณธรรมและ 15,990 15,990 ก.ค.64 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ภายนอก (EIT) คุณธรรมและความโปร่งใส ความโปร่งใสในการด าเนิน รับการประเมินผู้มีส่วนได้

ประจ าปี 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ งานของ สพป.นราธิวาส ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90

นราธิวาส เขต 2 หรือสูงกว่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
งบประมาณ การด าเนินการ

หมายเหตุ



ระยะเวลา

จัดสรร เบิกจ่าย การด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ผลการด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

6.ประชุมการจัดท าข้อมูล ค่าคะแนนการประเมิน ผลการประเมินคุณธรรมและ 3900 3900 มิ.ย.64 ผู้รับผิดชอบการจัดท าและเผยแพร่

ข่าวสารบนเว็บไซต์ สพป. คุณธรรมและความโปร่งใส ความโปร่งใสในการด าเนิน ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพป.นราธิวาส

นราธิวาส เขต 2 และจัดท า ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ งานของ สพป.นราธิวาส เขต 2 มีการด าเนินการได้ครบถ้วน

ข้อมูล OIT ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมาย

นราธิวาส เขต 2 หรือสูงกว่าเป้าหมาย

7.สร้างส่ือประชาสัมพันธ์และ ส่ือประชาสัมพันธ์ในด้าน เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 10,000 0 มิ.ย-ก.ย.64            / อยู่ระหว่างการ

ภาพลักษณ์โครงการส านักงาน การต่อต้านการทุจริต ในองค์กรและสาธารณชน วางแผนการ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต เพ่ือสร้างการรับรู้และ ให้เกิดความเช่ือม่ันใน ด าเนินการ

ไม่ทนต่อการทุจริต กระบวนการท างานด้าน

การป้องกันการทุจริต

8.กิจกรรมอ่ืนๆตามโครงการ ค่าดัชนีการประเมิน ดัชนีผลการประเมิน 30,400 0 มิ.ย.- ก.ย.64          / อยู่ระหว่างการ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คุณธรรมและความโปร่งใส คุณธรรมและความโปร่งใส วางแผนการ

สุจริต ประจ าปี 2564 ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ด าเนินการ

(ITA) มีค่าคะแนนสูงข้ึน

             ลงช่ือ ....................................ผู้รายงานข้อมูล      ลงช่ือ...........................................ผู้รับรองข้อมูล

                  (นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย)               (นายวิรัตน์  กะตะศิลา)

                  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

              ผอ .สพป.นราธิวาส เขต 2

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
งบประมาณ การด าเนินการ


