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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
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เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางวรรณา ขวัญสืบ) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔



การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ประกอบด้วย ๓ มำตรกำร ดังนี้ 
   1.มำตรกำรสร้ำงกำรรับรู้ 
   ๒.มำตรกำรก ำกับติดตำม 
   ๓.มำตรกำรประเมินและรำยงำนผล 
  กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.มาตรการสร้างการรับรู้ 

มาตรการสร้างการรับรู้ กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมทีมบริหำร  
สพป.นรำธิวำส เขต 2 

20 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 ประชุมทีมบริหำร เพ่ือ
วิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 และก ำหนดกลุ่ม/หน่วย 
ในกำรรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 9 และ10 

ทีม สพป.นรำธิวำส เขต 2 รับทรำบจุดแข็ง
และจุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส และ
ร่วมก ำหนดกลุ่ม/หน่วย ในกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรในตัวชี้วัดที่ ๙ และ 10 

กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 

2.ประชุมบุคลำกร 
ใน สพป.นรำธิวำส เขต 2 

90 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 ประชุมบุคลำกรใน สพป.
นรำธิวำส เขต 2 วันที่ 7 มิถนุำยน 2564 เพื่อให้
รับทรำบจุดอ่อน จุดแข็ง ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และ
รับทรำบกรอบกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ประเด็นกำรรำยงำน เอกสำรหลักฐำนที่
จะต้องประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ ของ 
สพป.นรำธิวำส เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 



 

มาตรการสร้างการรับรู้ กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ในแต่ละประเด็น 

90 คน กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.นรำธิวำส เขต 2 ส่งรำยชื่อ
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน
ตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ 10 โดยมีกำรก ำหนดให้ 
ผอ.กลุ่ม/หน่วย เป็นประธำนคณะท ำงำน และ
เจ้ำของเรื่องเป็นคณะท ำงำน และเจ้ำของเรื่องเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร และให้รอง ผอ.สพป.
นรำธิวำส เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ เป็นผู้ก ำกับดูแล 

สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีผุ้รับผิดชอบในกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

4.จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำน
ในแต่ละตัวชี้วัด 

30 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 รวบรวมรำยชื่อผู้รับผิดชอบ
ในตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 เสนอ ผอ.สพป.
นรำธิวำส เขต 2 ลงนำมแต่งตั้ง 

สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีค ำสั่งมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 
10 ส่งผลให้มีควำมสะดวกในกำร
ประสำนงำนเพ่ือน ำข้อมูลมำประชำสัมพันธ์
ผ่ำนเว็บไซต์ของ สพป.นรำธิวำส เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 



2.มาตรการก ากับติดตาม 

มาตรการก ากับติดตาม กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.วิเครำะห์ภำรกิจของ
หน่วยงำน 

30 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 วิเครำะห์ภำรกิจของ สพป.
นรำธิวำส เขต 2 เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องในกำร
ท ำงำนทั้งระบบ เพ่ือป้องกันควำมซ้ ำซ้อน และ
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีตำรำงกำร
ปฏิบัติงำนทั้งระบบในกำรท ำงำน เพื่อให้
สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทั้งระบบ
ถูกต้อง และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

2.จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
ให้สอดคล้องกับ สพฐ. 

30 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 จัดท ำปฏิทินกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสโดย กำรสร้ำงกำรรับรู้ กำรจัดท ำเอกสำร 
หลักฐำน กำรตรวจสอบ กำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ 

บุคลำกรใน สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำม
กรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

3.ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 

90 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 ประชุมบุคลำกรใน สพป.
นรำธิวำส เขต 2 ตำมปฏิทินที่ก ำหนด 

บุคลำกรใน สพป.นรำธิวำส เขต 2 ที่
รับผิดชอบ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และ
ร่วมวิเครำะห์ควำมถูกต้อง เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ สพป.นรำธิวำส 
เขต 2 ต่อไป 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ ,
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



3.มาตรการประเมินและรายงานผล 

มาตรการประเมิน 
และรายงานผล 

กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
เพ่ือรำยงำนผลและน ำเสนอ
กำรด ำเนินงำน ปัญหำ
อุปสรรคและร่วมหำแนวทำง
แก้ปัญหำ ครั้งที่ 1 

30 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 เพื่อน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และร่วมกันระดม
ควำมคิดแก้ปัญหำ ครั้งที่ 1 

สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนของผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 และน ำเสนอ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องตำมแนวทำงที่ สพฐ.ก ำหนด 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ , 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

2.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ปรับปรุงแก้ไขตำมเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร 

30 คน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัด และกำรปรับปรุงแก้ไขตำมเสนอแนะของที่
ประชุม 

ผู้รับผิดชอบสำมำรถปรับปรุงแก้ไขกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้อย่ำง
ถูกต้องและเป็นไปตำมแนวทำงที่ สพฐ.
ก ำหนด 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ , 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

3.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
เพ่ือรำยงำนผลและน ำเสนอ
กำรด ำเนินงำน ปัญหำ
อุปสรรคและร่วมหำแนวทำง
แก้ปัญหำ ครั้งที่ 2 

30 คน สพป.นรำธิวำส เขต 2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 เพื่อน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และร่วมกันระดม
ควำมคิดแก้ปัญหำ ครั้งที่ 2 

สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนของผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 และน ำเสนอ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องตำมแนวทำงที่ สพฐ.ก ำหนด 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ , 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

4.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

30 คน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด น ำผลกำรด ำเนินงำนไป
รำยงำนผลผ่ำนเว็บไซต์ของ สพป.นรำธิวำส เขต 2 

ผู้รับบริกำร สำมรถถสืบค้นข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของ สพป.นรำธิวำส เขต 2 ได้
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ , 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 

 


