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;
ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน และนโยบาย

การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไปแล้วนั้น
ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงจัดส่งประกาศเจตจำนง และนโยบายการสร้างคุณธรรม

และความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน

ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบุคลากรทุกหน่วยงานได้ทราบถึงเจตจำนงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต รายละเอียดดังแนบ

ข้อเสนอแนะและพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อ
๑. โปรดทราบ

๒. เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และจัดส่งประกาศดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

สาธารณชน ดังนี้

๒.๑ ลงข้อความประกาศของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ บนเว็บไซต์ สพป.นราธิวาส เขต ๒
๒.๒ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนราธิวาส
๒.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

๒.๔ แจ้งเวียนบุคลากรในหน่วยงานทุกคนทราบ
๒.๕ รายงาน สพฐ.

๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนำส่ง
เอกสารแนบ : หนังสือนำ , เจตจำนง3ภาษา , มาตรการความโปร่งใส ,

(นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เพื่อโปรดทราบ

1.179.217.101/myoffice/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1191

เพื่อโปรดพิจารณา

เสนอ ผอ.สพป.นธ๒
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(นายธีระพล เพ็ชรนิล)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ แสนสำโรง)
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เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นางวรรณา ขวัญสืบ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕
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๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕
ทราบ,แจ้ง

(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตาม
พันธกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ข้าพเจ้า นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ขอแสดงเจตจ านง จะปฏิบั ติหน้ าที่ และบริ หารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้บรรลุเจตจานงดังกล่าว จึงกาหนด
นโยบาย แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากร ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ต้องปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส ดาเนินการ
ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนที่มิควรได้
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติห น้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน
การให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
๑.๒ บุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเสมอภาค เท่ า เที ย มกั น ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ประสานงานต่างๆด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานราชการที่ดี
๑.๓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่ มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง
ในทางมิชอบ
๑.๔ ทุ ก กลุ่ ม งานต้ อ งส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารทบทวนขั้ นตอนการให้ บริ ก ารประชาชน
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

/๒.ด้านการใช้งบประมาณ...

-๒๒. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ต้องสานึก และตระหนัก
ถึ ง การใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ว่ า เป็ น งบประมาณที่ ไ ด้ ม าจากเงิ น ภาษี ข องราษฎร โดยต้ อ งใช้ จ่ า ย
อย่างเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และเป็นประโยชน์กับทางราชการ กลุ่มงานที่กากับ ดูแล และรับผิดชอบด้าน
งบประมาณ การเบิก-จ่าย และการพัสดุ จะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ บุ คลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
๒.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
พัสดุต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบั งคับ
ต่างๆกาหนด
๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ กาหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ
๒.๔ ผู้ บั งคับ บั ญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดู แลหรืออนุมัติ การเบิก-จ่าย
งบประมาณ เช่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม
๓. ด้านการใช้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กากับ ดูแล
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆอย่างถูกต้องและชอบธรรม
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ
ความเหมาะสมกับสถานภาพ ตาแหน่ง ระดับ คานึงถึงความเสี่ยงอันตราย และความเสมอภาคของบุคคล
ตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ
๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
เกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรื อบุ คลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตาแหน่ง หรืออานาจหน้าที่ ในราชการเพื่ อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
/๔.ด้านการใช้ทรัพย์สิน...

-๓๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ต้องใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เพื่อประโยชน์ในทางราชการ ไม่นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคลากรใดนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่ น ในทางที่ไม่ถูกต้อง
และไม่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องกากับดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบในทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ดชอบ ให้ ส ามารถใช้ การได้ป กติ หากทรัพย์สิ นเกิด การช ารุ ดหรื อสู ญ หาย
ให้รายงานหรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้
๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะยืมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
บุ คคลภายนอกยื ม ต้องดาเนิ น การตามที่ กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบัง คับต่า งๆกาหนดไว้ อย่า งเคร่ ง ครั ด
๔.๓ งานพั ส ดุ ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวางแนวทางหรือ คู่ มื อ ในการใช้ ท รัพ ย์ สิ นของ
ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ
๕. ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต
ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งด าเนิ น การตามแนวทางแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลง และหมดไปในที่สุด
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ทุกกลุ่ มงานต้องดาเนิ นกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการดาเนินการตามที่คณะกรรมการ
จัดทามาตรฐานความโปร่งใสกาหนด
๕.๒ ทุ ก กลุ่ ม งานต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การด้ านนโยบายหรื อ มาตรการต่างๆ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต ๒ ทุกรูปแบบ
๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้น ต้องกากับ ติดตาม และสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริต และการเรียกหรือรับสินบน
พร้ อ มทั้ ง ไม่ ล ะเลยหรื อ ละเว้ น การด าเนิ น การเมื่ อ พบพฤติ ก รรมในทางทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบ
๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องดาเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ ทราบโดยตรง
/๖.ด้านคุณภาพการดาเนินงาน...

-๔๖. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่
ที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดาเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ
กาหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับขั้นการบังคับบัญชา ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
๖.๒ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ทุกคน ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการ
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆที่ช่วยการดาเนินงานให้เกิด
ความแม่นยา ถูกต้อง และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทาง
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชน
ควรรับทราบ หรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๗.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุกกลุ่มงาน
๘. การปรับปรุงระบบการทางาน
ทุกกลุ่ มงานต้องดาเนิ น การปรับ ปรุง พัฒ นาระบบการปฏิ บัติ งาน เพื่อให้ กระบวนงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
กับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น ภารกิ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต ๒
พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่ดีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ ทุกกลุ่มงานดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘ กาหนด
/๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจ...

-๕๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินภารกิจ
ที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต ๒ ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ด้ า นการวางแผนงาน
ด้านการดาเนินงานหรือด้านการประเมินผลการดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๘.๓ ทุ ก กลุ่ ม งานด าเนิ น ภารกิ จ ต่ อ ประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการหรือ
ดาเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ดาเนินการนาข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต ๒ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดาเนินงาน
ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ข้ อ มู ล การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ข้ อ มู ล การจั ด การเรื่ อ งการร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต
และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ กลุ่ ม อ านวยการ งานประชาสั ม พั น ธ์ ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก กลุ่ ม งานด าเนิ น การ
ตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ต่อสาธารณะ ตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆกาหนด
๙.๒ ทุกกลุ่ มงานต้องส่ งเสริ ม สนับสนุนในการนาข้อมูล ของกลุ่ มงานและข้อมูล ที่ประชาชน
ควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินภารกิจต่างๆ ของกลุ่มงานลงในเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๙.๓ กลุ่ มอานวยการ งานประชาสั มพันธ์ ต้องส่ งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่ อสาร
ในรู ป แบบ Social Network เช่ น Facebook , Twitter, Line เป็ น ต้ น ในการสื่ อ สารและประชาสั ม พันธ์
การดาเนินงานต่างๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย

/๙.๔ ทุกกลุ่มงาน...

-๖๙.๔ ทุกกลุ่ มงานต้องดาเนิ น การตามแนวทางหรื อมาตรการการเปิดเผยข้ อ มูล ข่ าวสารของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต ๒ ต่ อ สาธารณะชน เพื่ อ แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้ ป ระชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๙.๕ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ต้ อ งด าเนิ น การตามแนวทางการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี
ความโปร่งใส ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดาเนินการทางวินัย
รวมทั้งการสร้ างขวัญ กาลั งใจเพื่ อธ ารงและรั ก ษาไว้ซึ่ งคนดีและคนเก่ งของส านั ก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ต้องดาเนินภารกิจ
ของตนเองตามแนวทางของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล
การดาเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ มี ค วามมั่ น คงในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ค วามมั่ น คง
ในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ ทุกคน ต้องดาเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบหรือ
มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทาสัญญาโครงการสัมปทาน
หรือรับจ้างใดๆ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๑๐.๓ กลุ่มอานวยการ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และการกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้แต่ละกลุ่มงาน
นาไปดาเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างภาพลั กษณ์
ของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

/ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัด......

-๗ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า งทุ ก คน ต้ อ งรั บ ทราบและปฏิ บั ติ ต ามเจตจ านงในการ
บริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และธรรมาภิ บ าลอย่ า งเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์
ในทุกช่องทางการสื่อสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ให้สาธารณชนรับทราบ
และการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเจตจ านงในการบริ ห ารงานดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตั ก เตื อ น น าไปประกอบ
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือสั่ งให้ได้รับการพัฒ นาหรือรายงานให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการทางวินัยต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
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Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2
Intention to Administering with Honesty Transparency and Good Governance
------------------------------------------------Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 is committed to conducting its
organizational management and administration system with Govermence. In order to gain social trust
and credibility, we adhere to the principles and standards of good govermence by preventing and
eliminating all corruption and misconduct in this office.
I, Supoch Maneeratanachot, Director of Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 ,
would like to express my intention to administering the Department’s work in accordance with relevant
laws, rules regulation guidelines for the Department’s Official as follows:
1. Duty performing aspect
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2’s personnel shall perform their
duties as state officers on moral grounds in accordance with well- established work standards and
principal of transparency by implementing strict law enforcement and providing services to the public on
the basic of fair treatment with no expectation for inappropriate remuneration.
Guideline
1.1.
Every personnel shall perform their duties in accordance with well- established
work standards by providing services to the public on the basic of fair treatment without delay and affect
to the Government.
1.2.
Every personnel shall perform their duties with equality fairness without
discriminatory and have a good communicating to benefit of officials together with responsible role
achievement motivation.
1.3.
Every personnel shall perform their duties with morals and ethics in the work
no expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive without the covert benefit.
1.4.
Every groups shall promote the work by reviewing the procedures for efficient
and up - to - date public services.

2.

Budgetary Management.
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2.Budgetary Management
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2’s personnel shall be aware of the
budgetary expenditures that come from tax of the public. The groups responsible for budgeting, drawing
up and paying are to be operated with necessary transparency and accountability. Follow the principle of
Sufficiency Economy.
Guideline
2.1.
Every personnel shall realize to spend the budget according to the purpose of
value of money and advantage to the government agency actually.
2.2.
Procurement Section shall carry out procurement process transparent and
verifiable at all states as required by law, regulation or ordinances.
2.3.
Finance Group shall report the budget spending data accordance with the laws
and regulations and disclose information report to the public for transparency in management budget
which is inconsistent with laws or regulations.
2.4.
Supervisors at all levels of command must control, supervise, or approve budget
disbursement and disbursement to be in a proper and orderly manner.
3. Administrative Power
Supervisor of all groups at all levels shall assign the task, evaluate performance,
personnel selection to work fairly no discriminate as well as command the subordinate to perform duties
under of law and regulation accurately and correctly.
Guideline
3.1.
The supervisor shall order or assign the task correctly fairness based on ability,
suitable, position, office level, consider to risk and danger equality of personal humanitarian and
carefulness follows work assignment to be successful.
3.2.
The supervisor shall not order or assign any work in addition to the duties in
official of the subordinate whether private business or unsuitable for others.
3.3.
The supervisor shall be a neutral leader without prejudice, with responsibility
for fairness and impartiality in assessing performance, using discretion in various matters. Including
considering the liking for subordinates must always be fair and having leadership for their duties.
3.4.
Supervisor or personnel shall not use positions or the authority in the
government to exploit the wrong or allow any personnel to take advantage unlawful exploitation.
4. Property of the Government
Personnel Group shall use government property for the benefit of the government do not
take it to unlawful use or intended to any personnel use for their own or others.
Guideline
4.1.
Supervisor shall control, maintain the property of government is available.
If property is damaged or lost shall report and comply with the law and regulations.
4.2 Borrowing…
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Borrowing of asset of the government whether inside at Narathiwat Primary
Educational Service Area Office 2 or outsider shall actualize the law or regulations.
4.3.
Procurement Section shall support the method or manual for asset of the
government regularity system and damage protection in asset of the government.
5. Modify Corruption-free
Every group shall comply with the National Anti- Corruption the prevention and
suppression of corruption and misconduct within Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2
and measures involves to modify corruption- free search which will ultimately lead to a decline in
corruption cases.
Guideline
5.1.
All groups shall carry out activities and projects in line with the guidelines of
the Action Plan on the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct of the Narathiwat
Primary Educational Service Area Office 2 for the fiscal year 2019.
5.2.
All groups shall support the implementation of policies of measures in the
prevention and suppression of corruption and misconduct within the Narathiwat Primary Educational
Service Area Office 2.
5.3.
The head of all groups and all levels shall control and monitor the performance
of subordinates to be accurate free of corruption with no ignore to proceed when found misconduct.
5.4.
Internal Audit Group shall carry out an internal audit accordance with the
Annual Internal Audit Planning fiscal year which is strictly enforced and directly report to the Director
of Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2.
6. Quality
Personnel Group shall perform their duties according to their responsibilities, based on
operational standards, procedures, rules and regulation to be neat efficiency and effectiveness with the
officials duty.
Guideline
6.1.
The head of groups and all levels shall behave, discipline, good attitude to work
and good example to all subordinates follow the Code of Ethics for Civil Servants and regulations.
6.2.
The personnel group shall perform the duty of providing the people with the
willingness, politeness and accurate information that is beneficial to the government and people.
6.3.
Every group shall promote, support for innovation that helps them to operate
correctly and quickly in order to achieve more efficiency.
4.2.

7. Communication Performance…
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Communication Performance
All groups shall disclose its information with public by communication channel
accurately the public visitor easily access to that information.
Guideline
7.1.
Every groups shall develop the information on the website of the group that the
people should acknowledge or is public to be correct and up to date.
7.2.
All groups shall establish its information network for providing any information
to, or consulting with people on its performance of duty including the coordinating officer to facilitate for
gathering requests of people.
8. Improvement Service System
All groups shall improve the service system to facilitate the rapid population, satisfied
and encouraged people. Stakeholders or service recipients take part in the mission of Narathiwat Primary
Educational Service Area Office 2. It also enhances the image of Narathiwat Primary Educational Service
Area Office 2 and its affiliates to be transparent. To create a vision and confidence of the public to
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2
Guideline
8.1.
All groups shall improve or revise the service procedures in accordance with
the Guideline for the Facilitation of the Authorization Acts of B.E. 2558.
8.2.
The group is the public service shall promote involve the public or external
stakeholders in the implementation of the mission of Narathiwat Primary Educational Service Area
Office 2, whether the listening, planning or operation evaluation, etc., to ensure transparency of
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2.
8.3.
Group that provide services to the public or stakeholders with transparency
and accountability shall take feedback, complaints from the public to improve the performance of the
system.
8.4.
All groups shall promote the use of information technology to facilitate the
process and quick public services.
9. Information Disclose
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 conducts the basic information
of the Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 such as news, public relation,
communicate with people (Social Network), procedure or service, annual budget plan, procurement
management, development of personnel, management of fraud complaints and channels of public
participation on website to the public to know the transparency in the management and operation of
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2.
7.

/Guideline…
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Guideline
9.1.
The Public Section shall promote all groups to follow the guidelines or
measures to disclose information of the group to public according to the Official Information Acts, B.E.
2540 and the laws, or regulations as prescribed.
9.2.
All groups shall make the people know information of the various missions on
the website of the group to show the transparency in the mission of the group.
9.3.
The Public Section shall support the use of communication channels in the
form of social network such as Facebook, Twitter and Line, etc,, in communication and public relations
of various operations of Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 for the public to receive
current information in a modern format.
9.4.
All groups shall carry out the guideline of information disclose of Narathiwat
Primary Educational Service Area Office 2 to public to show the transparency in the mission of the
group.
9.5.
Personnel group shall carry out the guideline of the personnel administration
to be transparent from recruiting, appointment, personal development, performance evaluation,
disciplinary action including creating morale for maintaining and preserving the good and talented
people of Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 along with the mission of the group
and direction of national reform.
10. Fraud Preventions
The personnel shall carry out their own missions in accordance with the Guideline of
the intent of management with integrity, transparency and good governance. All operations shall be free
from corruption and can be verified along with enhancing the corporate culture of Narathiwat Primary
Educational Service Area Office 2 to be an organization that provide services in Narathiwat Primary
Educational Service Area Office 2 to Thai society with sustainability in accordance with good corporate
governance principles.
Guideline
10.1. All levels of supervisor and personnel of Narathiwat Primary Educational
Service Area Office 2 shall follow the guidelines of the intent of the administration’s intention with
honesty, transparency and good governance.
10.2. All levels of supervisor shall not behave in corruption, misconduct or having
a relationship that promotes mutual benefits between stakeholders who enter into a concession contract
or any contract from Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2.
10.3. Personnel group shall support the implementation of risk assessment,
corruption and formulation of guidelines or measures to prevent or mange corruption risks to allow each
department to take action to prevent fraud.
/10.4 Every group…

6

Every group shall promote and focus on the image enhancement of Narathiwat
Primary Educational Service Area Office 2 to be free from corruption and misconduct, cooperate in
activities and projects to prevent and suppress corruption both inside Narathiwat Primary Educational
Service Area Office 2, together with creating a Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2
culture that does not tolerance all forms of corruption.
10.4.

The personnel of Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 consists of
government officials, permanent employees, government employees and all temporary employees shall
acknowledge and act in accordance with the intention of managing with honesty transparency and strict
compliance including publicize all chennels of Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2.
For the non-compliance such administrative intent, the supervisor shall give warning that it will effect to
the salary scales or order for development of report to the Director to consider further disciplinary action.
Announcement on 1 April 2565 (2022)

(Mr.Supoch Maneeratanachot)
Director of Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

معلومات رمسي جابنت فنديديقكن سكوله رنده والية ناراتيوات كاواسن 2
فركارا  :كجوجوران دان كستيأن دامل فنتدبريان جابنت فنديديقكن سكوله رنده والية
ناراتيوات كاواسن 2
جابنت اين مروفا كن سبواه جابنت فنديديقكن دافت ممربي فنوه فرهاتني دان
فنوه كياقينن مسوضا تيدق ترليبت دغن ضجاال رسوه دان سبهاضينث مسوضا مشاركة
سجاضت بوله ممربي فنوه تومفوان دان كياقينن جابنت اين مروفاكن سبواه فرتوبهن يغ
برامانه
ساي سوء فوت مأني راتنأخوق سالكو مغاره جابنت اين بليو منضسكن دمي
منجالين فنوه تغضوغجواب تولوس دان أحالص يغتلة دامانهكن اوله كمنرتين ضودا فارا
فضاوي باوهن سباضي مان برايكوت

 1بيدغ تغضوغجواب توضس فارا فضاوي
مسوا فضاوي جابنت اين مسيت برتوضس دغن فنوه تغضوغجواب دان سديا
برحدمة كفد مشاركة دغن سفنوه هاتي تنفا ادا سبارغ اوفهن دري اورغ رامي

خارا فلقسنأن سباضي برايكوت
 1.1مسوا فضاوي جابنت اين مسيت مغيكوت توضس برحدمنت اوام دغن لولوس
تياد كسولينت
 1.2مسوا فضاوي جابنت اين مسيت مغيكوت توضس سام راتا جأوهي درفد
فكرجأن جاهت برهادف كراجأن سرت مغيكوت توضس دغن لولوس

 1.3مسوا فضاوي جابنت اين مسيت مغيكوت توضس خارا برفضغ فد فرينسيف
مورل تياد فد فرينسيف مورل تياد مغهارفكن اوفهن
 1.4مسوا فارا كلومفق فكرجأن كضياتن مسيت سوكوغن فرحدمنت اوام دامل
كأدأن فركرجأن يغ مودين اونتوق دافت كخكافن سكارغ

 2بيدغ بلنجاوان كأواغن
مسوا فضاوي جابنت اين فرلو برفيكريان وارس اونتوق منبلنجاكن واغ
ريغكيت كران واغ ريغكيت ايت برفوخنا واغ حاصل درفد رعيت فسيت دضوناكن
دغن تيلييت دان برهيمه سفاي دافت منافعة كران جابنت ايت اكن سيمق كمبالي اوله
فيهق يغربكواس

خارا دفلقسنأن سباضي برايكوت
 2.1ستيف فضاوي هندق ضونا باجيت اضر مناسبة دغن هرض بندا دان
منجادي منافعة عموم كأواغن
 2.2فضاوي كأواغن فوال مسيت منيلييت اونتوق ملولوسكن سوات اجيندا يغ
دشوركن اوله اورغ ترتنتو
 2.3فضاوي كأواغن جوض مسيت بوات الفوران كفد اورغ اتاسن بركنأن
باجيت يغد كلوار ايت اداكه مناسبه دغن بروكرام يغد هندقكي اوله كمنرتين
فنديديقكن دان اونداغ نضارا
 2.4فضاوي اتاسن ستيف فرينكة فوال مسيت جاض اونتوق فنداغن كأواغن
يغد كلواركن ستيف كالي دكلولركن

 3بيدغ فغواسأن
فضاوي اتاسن اتوفضاوي ترتيغضي برحق مريهكن توضس كفد فضاوي
باواهن اونتوق ملقساناكن توضس يغ مناسبه دغن كبوليهن يغ اداينديويدوترتنتو
دغن تأمثاهلي اونداغ دان فرملباضأن يغد تتفكن اوله كمنرتين فنديديقكن

خارافلقسأن سباضي برايكوت
 3.1فضاوي اتاسن اتوفغاره جابنت مثرهكن توضس كفد فضاوي باواهنث دغن
بتول جوافن فريغكت سفاي تيدق منجادي بيباسن اتو مسأله كفد فضاوي باواهن
 3.2فضاوي اتاسن اتوفغاره جابنت تيدق مثرهكن توضس كفد فضاوي باواهنث
يغ تأ ممفو دفيكول اتو دلقسانكن دغن بأيك دان ثات
 3.3فضاوي اتاسن اتوفغاره جابنت مسيت لتقكن ديريث سباضي اورغ تغه اضر
تيدق تيمبول سبارغ فرمسأهلن دفريغكت فضاوي باواهن دامل ارتي كات سبنرث تيدق
فيليه كاسيه دانتاراساتو سان ألين
 3.4فضاوي اتاسن اتوفغاره جابنت تأفرنهكن ضونا فريغكت كراجأن اونتوق
جالن يغ ساله دسضي اوندغ
 4بيدغ ضونا هرتا بندا كراجأن اتوهرتا نضارا
ستيف فضاوي يغ برادادجابنت اين جاغنله ضونا هرتا نضارااونتوف فريبادي

خارا ملقسنأن سباضي برايكوت
 4.1مسوافضاوي مييت منجاض هرتابندا كراجأن انديث روسق اكن هيلغ دان
سباضيث هندقلة بوات الفوران كفد فيحق يغرتتنتو مغيكوت اونداغ

 4.2خارا مميجم هرتابندا كراجأن دجابنت اين بأيك ددامل اتودلوار مسيت
مغيكوت فراتوران يغدتتفكن اوله كمنرتين فنديديقكنث
 4.3بارغ اتوالة دجاض دغن بأيك اضرملبت روسق دان جوض مسيت دجاض
سفاي تيدق برالكوكهيالغن دان دخوري دان سباضيث

 5بيدغ منخضه برالكو كجاهنت
ستيف بدان اتو مان مان بيدغ دجا بنت اين مسيت ادا فرينخاغن فنجغ دان
فينديق خارا ممراغي ضجاال رسوه دان ممفرتاهنكن ضجاال اين سام ادا فريغكت اتاسن
دان فضاوي باواهن مسوض دغن اوسها اين رسوه اكن بر انسورهيلغ دجابنت اين

خارا فلقسنأن سباضي برايكوت
 5.1مسوا كلومفق فكرجأن كضياتن مسيت كرج دغن عادل دان منكن
كجوجوران فد جابنت فنديديقكن سكوله رنده والية ناراتيوات كاواسن  2تاهون
فسكل  2564دغن كأدأن سوخي
 5.2مسوا كلومفق فكرجأن ادا سوكوغن داسر دامل كأدأن منكن كجوجوران
دان ساله الكو فد جابنت فنديديقكن سكوله والية ناراتيوات كاواسن  2ستيف بهاضني
 5.3مسوا كلومفق فضاوي دان فريغكت مسيت قربان ديري ملقساكن كرج
كراجأن دغن جالن يغ بتول دان لولوس
 5.4يونيت فمريقسأن كداملن فولو ممبوات ممريقسأن كداملن تاهونن دغن تضس
دان الفوران كفد فد جابنت فنديديقكن سكوله والية ناراتيوات كاواسن  2دغن بتول

 6بيدغ ملقسنأن توضس
خارا ملقسنأن يغ ممباوا كفد كجيأن ستيف فارافضاوي فد جابنت فنديديقكن سكوله
رنده والية ناراتيوات كاواسن  2واجب ملقسناتوضس دان تغضوغجواب يغ تلة دامانه
كنث

خارا فلقسنأن سباضي برايكوت
 6.1ستيف اتاسن فضاوي منجادي جونتوه كفد اورغ باواهن دكسموأن بيدغ
 6.2ستيف قضاوي دجابنت اين مسيت ملقسناكن توضس كفد ماسم اينديويدو
داتغ بركومونيكاسي دغن فضاوي بركنأن دغن فنوه برتغضوغجواب دان ممربي حدمة
يغ ممواسكن
 6.3مسوا كلومفق فكرجأن سوكوغن داسر تيف اينواسي اونتوق كلولوسن
درس فكرجأن كرجأن اونتوق منجادي كخكافن متبة لبيه

 7بيدغ فنراغن دان فوهوبوغن
ستيف فضاوي بهاضني فنراغن دان فرهوبوغن مسيت سديا سضل داتا دان داسر
اونتوق مثمفيكن معلومات تربارو كفد مشاركة دلوار سان اضر مشاركة دافت سضل
معلومات تربارو دري جابنت اين دري مساس كماس لبيه خفت

خارا فلقسنأن سباضي برايكوت
 7.1ستيف ملومفق دان كمفولن فضاوي بهاضني ماسيغ مسيت ادا كضياتن تربارو
فروسي امييل ستيف كلمفق فضاوي بهاضني تربابيت سفاي ادا معلومات دتاغن
مشاركة سالكو معلومات يغ صحيح

 7.2ستيف ملومفق دان كمفولن فضاوي بهاضني ماسيغ مسيت ادا اجيندا تربهارو
سباضي منجادي سوبر دوكوغن كفد مشاركة دلوار سان سباضي جونتوه فنداغن
عموم اتو ادوان مشاركة كفد فضاوي جابنت اين اضر فارا فضاوي ترميا دوان اتو
فنداغن مشاركة عموم

 8بيدغ فنيغكتكن كوالييت فكرجأن
ستيف كلومفق مسيت ادا فنيغكت فراوبهن ستيف بيداغ داري ماس كماس
اضرتوضس دان تغضوغجواب ايت منيغكت كفرينكت يغ برموتو سفاي منجادي
كموداهن كفد مشاركة دلوارسان اونتوق بركومونيكاسي دغن لبيه سديا برحدمة
كفد مشاركة يغ ساللو منهوبوغي دغن جابنت اين

خارا فلقسنأن سباضي برايكوت
 8.1سبيف فارا فضاوي مسوا بهاضني هندقلة بوات فمبهاروان سيمقكن
مغيكوت داسريغ تله دلولوسكن اوله كمنرتين فنديديقكن فد تاهون 2558
 8.2مان كلومفوق يغربمسألة اونتوق ممربي حدمة كفد مشاركة مسيت فيهق
جابنت ممربي دوكوغن كفد مان فضاوي مسأدا بيدغ منرميا فنداغن فيكريان دبيدغ
فرينخاغن دبيدغ ملقسأن دان سبهاضيث اضردافت مثلسيكن سضل مسأله دجابنت اين
 8.3ستيف كلومفق جابنت اين مسيت مثلسيكن سضل فرمسأهلن برهادف
رعيت مسوض دافت داتاسن دان دافت بوات سيمقكن بأيك فون دامل فركارا رايوان دان
فنداغن دري سوارا رعيت سفاي دافت مثلسيكن دغن بأيك دان جايث

 8.4ستيف فارا فضاوي مسوا بهاضني دأرهكن دافت منضوناكن دغن الة
تيكنولوجي مسوض دافت منجاالني تغضوغجواب دغن لبيه سليسا

 9بيدغ كرتبوكأن معلومات
جابنت اين تلهرمنجادي توضس دان تغضوغجواب اتوكواجفن كامي مثيمفن
سضل داتا دان فكتا يغ مشاركة سديا معلومات سباضي جونتوه داتا اساسي دان فكتا
فنتيغ دغن جابنت اين دان جابنت يغ باوهث

خارا فلقسنأن سباضي برايكوت
 9.1فغاره جابنت فضاوي منراغن دان فرهوبوغن واجب ممربي دوكوغن
سوكوغن سراتوس فراتوس كفد مسوا فضاوي باوهن دمي ملقسناكن سضل كواجفن
مغيكوت فركارادامل كوروغن  2540مغيكوت فرملبضأن يغدتتفكن اوله كمنرتين
فنديديقكنث
 9.2ستيف فضاوي مسيت سدياكن معلومات ماسيغ معلومات يغ مشاركة تله
تاهو مسيت دسيمفن ددامل فأيل دجابنت اين مسوض منجادي كموداهن اونتوق براوروسن
 9.3جابنت فغاره بدان فنراغن ممربي اللوان فنوه ماللوي فيسبوك لني سباضي الة
فرهوبوغن دانتارا جابنت دغن مشاركةدلوارسان مسوض منجادي كوداهن دان كسليسأن
كدوا بله فيهث
 9.4ستيف فضاوي دجابنت اين مسيت منجالين تغضوغجواب مغيكوت أراهن
درفد كمنرتين فنديديقكن يغ تله سرهكن اوله فغاره جابنت اين كفد فضاوي كباواهن
 9.5فضاوي فنتدبريان دجابنت اين مسيت ملقسناكن مغيكوت أراهن فغاره جابنت
اين دكسموا بيدغ يغ تله دتتفكن اوله جابنت اين

 10بيدغ منخضه كجاهنت
فضاوي دامل جابنت اين مسيت منجالنكن توضس ماسيغ مغيكوت ضاريس
فندوان دغن جوجور دان ممفوثأي فغوروسن يغ بأيك ستيف فكرجأن مسيت بيباس
درفد فنيفوان دان دافت دفريقسا سرت مغواتكن بودايا اورضانيساسي فنجابت اين
منجادي سبواه ملباض يغ بيباس درفد فنيفوان دان ساله ضون تتف دامل كجوجوران
مغيكوت فرينسيف مغوروسن يغ بأيك ممفوثأي كالكوان بأيك باضي فضاوي كراجأن
ساللو برحدمة كفد مشاركة دامل بيدغ فنديديقكن

خارا فلقسنأن سباضي برايكوت
 10.1ستيف فريغكة دان مسوا فضاوي فنجابنت اين هندقلة برايكوت فراتوران
يغدكهندقكي اوله فنتدبريان دغن كجوجوران
 10.2ستيف فرينكة مسيت تيدق بركالكوان بوروق يغ ادا هوبوغن ساليغ
مغونتوغكن انتارا كونرتاقتور اتو فكرجأن مان سهاج درفد فنجابنت اين
 10.3كومفولن فغوروسن فثوكوغ فروسيس منيالين بهايا فنيفوان دان منتف
خاراونتوق منخضه منيفوان سفاي ستيف كومفولن دافت ملقسنأن فنخضه منيفوان
 10.4ستيف كومفولن كرج مسيت منيغكة مثوكوغ دان ممربي فرهاتني اوانتوق
منيغكة ديري باضي فنجابنت اين منجادي اورضانيساسي بيباس درفد منيفوان دان
كالكوان بوروق دغن بكرج سام ملقسناكن كضياتن فروجيق سام ادا داملن دان لوارن
يغربكأينت دغن منخضه كجاهنت يغ تيدق تاهن سضال بنتوق فنيفوان
سهوبوغن اين فضاوي فنجابنت اين بركنأن درفد فغاره فضاوي

كراجأن مسوافتوضس هندقله مغتهوي دان مماتوهي دغن جوجورمغيكوت فراونداغن
دغن تضس سرت مغاستهاركن دامل مسوا سالوران كومونيكاسي باضي فنجابنت اين
سفاي ممربي تاهو اورغ رامي سكريا تيدق مماتوهي فراونداغن ترسبوت مغوروس ممربي
نصيحة دان منيالين دان فربأيكي اتو مالفوركن كفد فغاره فنجابنت اين اونتوق منيالي
ملقسناكن تيندقكن ديسفلني
داستهاركن اونتوق دمعلومكن سخارا برسام
تغضل 1
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