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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 า ปี ง บปร ะมา ณ  2563  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  
การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 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) แบบตรวจการ เปิด เผยข้อ มูลสาธารณะ  (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) ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (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 ตัวชี้วัดที ่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) 53.8๖  

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) มีดังนี้ 

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

2. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด 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 า ไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
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      -๗- 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ ๙๓.๑๒ อยู่ในระดับ A (Very Good)  
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 4 ตัวชี้วัดคือ 
           ๑) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.2๘ เป็นคะแนนจาก

การ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ 
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
                      ๒) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๗.๔๔ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การดัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
  ๓) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๔.๐๖  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็น ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน 
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ 
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการ 
  ๔) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๒.๔๒  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา 
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      -๘- 
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญ ปปช.
จังหวัดเขียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต
ในระดับเขตพ้ืนที่อย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๙๐) จ านวน ๑ ตัวชีว้ัด คือ 
  1.) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๔๒ เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง 
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ 
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า 
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ 
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานตนเองได้ 
   
  ๒. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ ๙๔.๓๔ อยู่ในระดับ A (Very Good)  
บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตา
มาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้มารับบริการอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกร้องรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

   จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คือ 

   ๑) ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๐๑  

เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการ ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการ ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขึ้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า 
มีการเรียกรับ สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่
ผลงานหรือ ข้อมูลสาธารณะอย่างขัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับช้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้
เกิดความ โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขึ้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจาก ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
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      -๙- 
   ๒) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๕๔  
เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการ สื่อสารในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ  
ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ 
  ๓) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๔๗  
เป็นคะแนนจาก การประเมนการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการ ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และ กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
         ๓.  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ ๕๓.๘๖ อยู่ในระดับ E บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานยังขาดการวางระบบที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ แสดงให้
เห็นว่าเป็นประเด็นที่ต้องด าเนินการพัฒนาให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น โดยจุดที่ต้องพัฒนามีดังนี้ 
  จุดทีต่้องพัฒนา (ตัวชี้วัดได้ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๖.๔๘  เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ใน ๕ ประเด็นคือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๑.๒๕ เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนไดร้ับทราบ ๒ ประเด็นคือ (๑) การด าเนินการป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ 
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       -๑๐- 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกัน
การรับสินบน มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการการใช้ดุลย
พินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 

แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ๑.การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
๒.การใช้จ่ายงบประมาณ โดย 
ค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ 
พวกพ้อง  
๓.การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ  
๔.การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุ ด้วยความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือ 
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด 
รายหนึ่ง 
๕.การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม ใน
การตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และผลการ ด าเนินการ 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ 
จ่ายงบประมาณ  
๓.มีช่องทางให้บุคลากรภายใน 
สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  
มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
๔.ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง 
และให้มีการก ากับ ติดตามโดย
คณะกรรมการ 
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      -๑๑- 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ๑.เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

๒.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี 
4.การด าเนินการเพ่ือจัดการความ 
เสี่ยงทุจริต 
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 
7.รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกันในการทุจริต  
8.รายงานผลการด าเนินการ ป้องกัน
การทุจริต 
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
10.การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

๑.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม  
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
๒.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การด าเนินการป้องกันการทุจริต  
3.มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ 
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียนได้ 
4.การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน ได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
5.การพัฒนาองค์ความรู้ และ 
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
ในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจาก 
ส านักงาน ปปช.จังหวัดมาให้ ความรู้
กับบุคลากร 
๖.มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด 
ความเสียงจากการทุจริต และ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการก ากับ 
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
๗.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการ 
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  
และท่ัวถึง 
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-๑๒- 
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

 (ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
ของหน่วยงาน และก าหนดมาตรการ  
ในการบริหารงบประมาณ และการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

 ๑.จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรใน
หน่วยงานและเผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงาน 
ได้รับรู้ 

๒.ก าหนดมาตรการในการบริหาร 
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจา้ง พร้อม
ทั้งแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบผู้ก ากบั ตดิตาม 
และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารและบุคลากร ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
รับรู้แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
ผู้บริหารและบุคลากรใน
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
รับทราบ มาตรการและถือปฏิบตัิ 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน  
และสินทรัพย ์

๒) การใช้จ่ายงบประมาณ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหนา้ที่ 
รับทราบการเข้าพิจารณาตรวจสอบ 
รายงานผลการด าเนนิงานและการใช้  
จ่ายงบประมาณโดยทั่วถึง และระบุช่อง 
ทางการสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงาน 
และ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณ 

รอบ ๖ เดือน  

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔  

รอบ ๑๒ เดือน  

กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่รับรู้ 
รับทราบการด าเนินงานของ 
สพป. นราธิวาส เขต ๒ ทั้งระบบ 
และส่งผลให้มีความเข้าใจการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการซึง่
จะท าให้การด าเนนิงานตา่ง ๆ 
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน  
และสินทรัพย ์

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  
และการตรวจรับพัสด ุ

ควรมีการเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ  
จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ และ
ผู้บริหาร ทราบอยา่งต่อเนื่อง 

ด าเนินการต่อเนื่อง ผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีไ่ด้รับรู้
ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ ของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน  
และสินทรัพย ์

กมุภาพนัธ ์– มีนาคม ๒๕๖๔ 

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรงุตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

 (ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
๒) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
๕) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

๑.จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต ๓ 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามาลายู รวมทั้งจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โดย ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ 
น ากล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริตในกิจกรรมหน้าเสาธง 
 
2.ก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ทุกเช้าวัน
จันทร์ โดยมีกิจกรรม คือ เคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวดุอาร์ ร้องเพลง
สดุดีจอมราชัญ 
 

กุมภาพันธ์ –เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกเช้าจันทร์ เวลา ๐๘.๒๐ – 
๐๘.๓๐ น. 

๑.ผู้บริหารและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 
๒ รับรู้เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารและแนวทางการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด ๑๐ 
ข้อ 
 
2.ผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 
สามารถปฏิบัติตามแนว
ทางการด าเนินงานตาม
ประกาศเจตจ านงสุจริต 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรงุตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

 (ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓) การประมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
4)การด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
2.การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการ
ความเสี่ยงของ สพป.นราธิวาส เขต2 

มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2564 

1.ผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัดได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินตนเอง ตามภารกิจ
งาน เพ่ือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนการลดความ
เสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 
2.ผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัดได้รับองค์ความรู้และ
แนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงของ สพป.นราธิวาส เขต 
๒ พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรในการป้องกันการ
ทุจริต 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 



                         รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

               

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรงุตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

 (ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6)แผนการป้องกันการทุจริต 
7)รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
8)รายงานผลการด าเนินงานการ
ป้องกันการทุจริต 

1.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประเมิน 
๘๐,๐๐๐ บาท 
 
2.การเผยแพร่แผนฯ รายงานการก ากับ
ติดตามและผลการด าเนินงาน 

มีนาคม-กันยายน 2564 ผู้บริหาร บุคลากร ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธวิาส เขต 2  
ผู้อ านวยการ โรงเรียน ครู 
ผู้รับบริการ ได้รับทราบ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตใน
องค์กรจากช่องทางเผยแพร่ที่
หลากหลาย และมีส่วน
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๙)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
 
10)การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1.กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านง
สุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส จ านวน ๗ เรื่อง ให้
บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 

มิถุนายน – กันยายน 2564 1.ผูบ้ริหารและบุคลากรใน
สังกัดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจของ สพป.นราธวิาส 
เขต 2 เป็นไปตามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2.มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามมาตรการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
และทุกกลุ่มงาน 

-๑๕- 



 
 
 

 
                       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. นำยถวลิ  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                                                                 

                       


