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                                                        ;บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ที.่............................................................................. วันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔

เรื่อง   รายงานผลตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

   เรื่องเดิม

                ตามที่ สพฐ.ใหรายงานผลการตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :

OIT) โดยการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ นั้น

                ขอเท็จจริง

                ในการนี้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ของ OIT ขอที่ ๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน และ ขอที่ ๔๓ การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ประจําป ๒๕๖๔ เรียบรอย

แลว ตามเอกสารดังแนบ

               ขอเสนอแนะและพิจารณา

               จึงเรียนมาเพื่อ

               ๑. โปรดทราบและพิจารณา

               ๒. เห็นควรประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 

 

เอกสารแนบ : O42รายงานการวิเคราะหผลการประเมินป2 , O43การดําเนินการตามมาตรการ ,

 

(นางสาวธัญญาภรณ แกวฉาย) 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ 

 

(นายธีระพล เพ็ชรนิล) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

ลงนามแลว 

ทราบ ดําเนินการ 

 

(นายวิรัตน กะตะศิลา) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

http://1.179.217.101/myoffices/data/tkk1/25640614_085102_3404.docx
http://1.179.217.101/myoffices/data/tkk1/25640614_094956_2784.docx
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เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางวรรณา ขวัญสืบ) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔



                         รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

               

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที่มา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรับการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการ
ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

ตัวช้ีวัดการประเมิน 
  ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
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       -๒- 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับ IIT)  
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถงึ บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงานตลอดจนลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
ที่ท างานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป ีนับถึง
วันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 
   การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
   การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
  ๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับตอบแบบ EIT) 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
   การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
  ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) 
   เก็บข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ โดยตอบแบบส ารวจ
จ านวน ๑ ชุด ทั้งนี้การตอบแบบส ารวจ OIT ให้ระบุ URL ซึ่งมีเนื้อหาข้อความหรือลิงค์ส าหรับเชื่อมโยงไปยัง
ข้อมูลตามที่แต่ละข้อก าหนด กรณีที่มีข้อจ ากัดหรือเหตุความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตามที่
รายละเอียดก าหนด หรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ ให้อธิบาย
เหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 

การประมวลผลคะแนน 
  การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามล าดับ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม 

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม 
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย -   - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
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      -๓- 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนแบบส ารวจ 
ที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

คะแนนแบบส ารวจ x 0.30 คะแนนแบบส ารวจ x 0.30 คะแนนแบบส ารวจ x 0.40 

คะแนนรวม ผลรวมคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 
IIT 30 การปฏิบัติหน้าที่ - 6 

การใช้งบประมาณ - 6 
การใช้อ านาจ - 6 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 คุณภาพการด าเนินงาน - 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 
การปรับปรุงการท างาน - 5 

OIT 40 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 
4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 
การป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 

การทุจริต 
8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

2 
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      -๔- 

การรายงานผลการประเมิน 
  การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คะแนน 
AA ๙๕.00 – 100 
A 85.00 – 94.99 
B 75.00 – 84.99 
C 65.00 – 74.99 
D 55.00 – 64.99 
E 50.00 – 54.99 
F 0 – 49.99 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกรายตัวชี้วัดและรายเครื่องมือ ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกรายตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.28 AA IIT 
2 การใช้งบประมาณ 84.42 B  IIT 
3 การใช้อ านาจ 97.44 AA  IIT 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 94.06 A  IIT 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 92.42 A  IIT 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 96.01 AA  EIT 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.54 A EIT 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 92.47 A EIT 
9 การเปิดเผยข้อมูล 76.48 B OIT 

10 การป้องกันการทุจริต 31.25 F OIT 
เฉลี่ย 77.79 B  

    
    
 
 



                         รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

               

        -๕- 
   จากตาราง พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 77.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน  
ระดับ B   (Good ) และเม่ือพิจารณารายตัวชี้วัดจะพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนสูงสุด 97.44 
คะแนน ระดับ AA รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 97.28 ระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน 96.01 ระดับ AA  
   ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 31.25 
คะแนน อยู่ในระดับ F การใช้งบประมาณ และการเปิดเผยข้อมูล คิดเป็น 84.42 ระดับ B และ 76.48 ระดับ B 
ตามล าดับ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกรายตัวชี้วัด 

ที ่ เครื่องมือ คะแนน หมายเหตุ 
1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 93.12  
2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 94.34  
3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 53.85  

เฉลี่ย 77.79  
 
  จากตาราง พบว่า ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนั้น ค่าคะแนนสูงสุด 
ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คิดเป็น ๙๔.๓๔ คะแนน รองลงมาคือแบบวัดความรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  คิดเป็น ๙๓.๑๒ คะแนน และเครื่องมือที่มีค่าคะแนนต่ าสุด ได้แก่ แบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คิดเป็น ๕๓.๘๑ คะแนน  

เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 79.31 - - 
2559 89.12 เพ่ิมข้ึน + 9.81 
2560 82.85 ลดลง - 6.27 
2561 75.84 ลดลง - 7.01 
2562 76.29 เพ่ิมข้ึน +0.45 
2563 77.79 เพ่ิมข้ึน +1.50  

จากตารางพบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นจากการประเมินในปีแรก คือ +9.81 
คะแนนและในปี พ.ศ.2560-2561 มีคะแนนลดลง ๒ ปี ต่อเนื่อง และ ใน พ.ศ.2562 – 2563 หรือ  
2 ปีหลังมีคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าคะแนนมีสิทธิ์เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้เช่นกัน 



                         รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

               

       -๖- 

สรุป/เสนอแนะ 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ  
ให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้

1. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ 

2. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้

รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  3. ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์
แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็น
ต้น  

4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
 



 
 
 

 
                       ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 
                                                ที่ ๑๒๓ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมละควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
        ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓       
        และก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน   
        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

...................................................................... ............. 
              ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรติดตำมกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 
              เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
และมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้ำหมำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑. นำยสุพจน์ มณีรัตนโชติ  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒      ประธำนกรรมกำร 

       ๒. นำยวิรัตน์  กะตะศิลำ  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยกิติกร ศิรินิกร  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒   กรรมกำร 
  ๔. นำงลักขณำ  เสริมสุข  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒    กรรมกำร 
  ๕. นำงวรรณำ  ขวัญสืบ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร               
  ๖. นำงรัชนี  มณีรัตนโชต ิ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร             กรรมกำร 
  ๗. นำงเนตรนภิส  เลิศเดชำนนท์ ผอ.กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
  ๘. นำยลำภวัต  บุญธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตำม              กรรมกำร 
  ๙. นำยถวิล  ดำแก้ว   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
  ๑๐. นำงอรสำ  อำลี  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
  ๑๑. นำงชินลักษณ์  พันธ์โภชน์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร
 ๑๒. นำยขวัญชัย  สมสิน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล    กรรมกำร 
  ๑๓. นำงวรนำรี  เผ่ำชู   ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี              กรรมกำร 
  ๑๔. นำงจันทร์รัตน์  อริยพฤกษ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
  ๑๕ นำงสำวธัญญำภรณ์  แก้วฉำย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๖.นำยทวีศักดิ์  สุรินทร์  พนักงำนรำชกำร            กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

                            /มีหน้ำที่... 



      -๒- 
 
      มีหน้าที ่วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ และก ำหนดวิธีกำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนโดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในระดับ A (ผ่ำนเกณฑ์ ๘๕ คะแนน) 

       ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตำมภำรกิจจนส ำเร็จลุล่วงไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

              ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่  ๑  มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                 

                       


