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 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ         

ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแนวทาง

หลัก 3 แนวทาง  ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต 

และ3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ        

สวนท่ี 1 บทนํา นําเสนอขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 

บทวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA)   

สวนท่ี 2 ทิศทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามทุจริต  และยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   สวนท่ี 4 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2562   สวนท่ี 5  ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 จนสําเร็จ 
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สวนท่ี 1  

บทนํา 

ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 

Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ       

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมี

มาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานง         

ทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก         

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย       

โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 

เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนท่ียอมรับจากท้ังภายในและตางประเทศ  

สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม

ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให  

ยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให

คํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี ้

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเปน

กรอบทิศทาง ในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญอันจะ

สงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  

ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

          สภาพปจจุบันของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

 ท่ีตั้ง   

อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม  50300    

สภาพภูมิศาสตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1    มีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบดูแลใหการสนับสนุน 

สงเสริมและใหบริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อําเภอ  มีเนื้อท่ีประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร  ไดแก อําเภอ



2 
 

เมืองเชียงใหม  อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอสันกําแพง  และอําเภอแมออน  มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียง ดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอแมริม ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอ  ดอยสะเก็ด  ทิศ

ใต ติดตอกับอําเภอสารภี อําเภอหางดง ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหางดง 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต  การกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี   ตามความในมาตรา 38 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     เรื่อง การแบง

สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561  ดังตอไปนี้ 

 มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานและสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการศึกษา ตามท่ีกําหนดไวใน กฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอ่ืน และมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  

   (1) อํานาจหนาท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสําระของหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   (2) อํานาจหนาท่ีในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา

รวมกับสถานศึกษา  

   (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ สํานักงาน       

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        

พ.ศ.2560  และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561   มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ 

นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

   2. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี 
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การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

   3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรพัยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ี

จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ หรือ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

 โดยใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

  (1) กลุมอํานวยการ 

  (2) กลุมนโยบายและแผน 

  (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

  (5) กลุมบริหารงานบุคคล 

  (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  (9) หนวยตรวจสอบภายใน 

  (10) กลุมกฎหมายและคดี 
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ขอมูลดานการจัดการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  4 อําเภอ  และใน 

ปการศึกษา 2562  มีขอมูลดานการจัดการศึกษาดังนี้ 

          จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน ปการศึกษา 2562 

ท่ี อําเภอ 

จํานวน

สถานศึกษา 

(แหง) 

จํานวนนักเรียน 

(คน) 

จํานวนครู 

(คน) 

จํานวนหองเรียน

(หอง) 

1 เมืองเชียงใหม 31 10,804 537 407 

2 ดอยสะเก็ด 25 4,244 267 253 

3 สันกําแพง 22 4,675 237 219 

4 แมออน 9 1,313 83 75 

รวมท้ังส้ิน 87 21,036 1,124 954 

 

จํานวนขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1  

ปงบประมาณ 2562 

ท่ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน(คน) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

1.1 ผูอํานวยการ 

1.2 รองผูอํานวยการ 

1.3 กลุมอํานวยการ 

1.4 กลุมบริหารงานบุคคล 

1.5 กลุมนโยบายและแผน 

1.6 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

1.7 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

1.8 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.9 กลุมกฎหมายและคดี 

1.10กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.11กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

1.12หนวยตรวจสอบภายใน 

ลูกจางประจํา 

ลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ 

 

1 

2 

8 

5 

7 

5 

5 

15 

- 

2 

1 

3 

6 

13 

รวมท้ังสิ้น 73 
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ขอมูลผูบริหาร/ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2562  

ท่ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา 87 แหง 

จํานวน(คน) 

1 

 

 

   

    

  2 

  3 

4 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 

1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

1.3 ครู 

1.4 บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ(ครู) 

ลูกจางประจํา 

ลูกจางชั่วคราว 

4.1 ครูข้ันวิกฤต 

4.2 ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

4.3 ครูผูทรงคุณคา 

4.4 ครูธุรการ 

4.5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

4.6 นักการภารโรง 

 

81 

7 

1,023 

1 

18 

52 

 

58 

18 

25 

87 

39 

35 

รวมท้ังสิ้น 1,444 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ปงบประมาณ 2558 - 2561 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 

2561 แสดงดังนี ้

หนวยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 67.66 76.52 84.12 94.02 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  76.11 80.66 84.92 85.12 
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คะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ป 2560 - 2561 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รายดัชนี

เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

หนวยงาน 
คะแนน ITA 

ภาพรวม 
ดัชนีท่ี 1 ดัชนีท่ี 2 ดัชนีท่ี 3 ดัชนีท่ี 4 ดัชนีท่ี 5 

ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 

84.12 94.02 72.39 90.65 90.96 91.67 94.34 98.55 75.83 93.56 89.09 96.11 

 จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดคะแนน

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ดั ช นี ท่ี  1  แ ล ะ ดั ช นี ท่ี  2  ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ป ร ะ เ ด็ น ด า น ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส 

และดานความพรอมรับผิด ต่ํากวาดัชนีดานอ่ืนๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1   มีจุดท่ีจะตองพัฒนายิ่งข้ึนกวาเดิม   และคงสภาพการดําเนินงานในดัชนีท่ี 3-5 ใหตอเนื่องและ

ยั่งยืนตอไป 

โดยสรุปผลการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต” และผานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online) ตั้งแตปงบประมาณ  2558-2561  ไดดังนี้ 

วิธีการดําเนินงาน 

1.  ข้ันเตรียมการ 

         1.1 นําเสนอผลการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต” และผลการประเมิน ITA Online ตอ 

ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 

             1.2 นําเสนอปญหา/ อุปสรรค /ขอเสนอแนะ และแนวทางขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต” 

ตอผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 

         1.3  จัดทําโครงการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA 

Online ประจําปงบประมาณ เสนอตอ ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 

             1.4  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน  

“เขตสุจริต” และเตรยีมรับการประเมิน ITA  Online ประจําปงบประมาณ เสนอตอ ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 

           2.  ข้ันดําเนินการ 

              2.1  ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพ่ือมอบนโยบายและแนวดําเนินการใน       

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจาํปงบประมาณ   
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ตอ รองผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 และทีมบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงประกอบดวย ผอ.กลุมงานทุกกลุม,    

ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน และผอ.ศูนย ICT 

              2.2  ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพ่ือมอบนโยบายและแนวดําเนินการใน      

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจําปงบประมาณตอ 

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกคน 

              2.3  ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพ่ือมอบนโยบายและแนวดําเนินการใน       

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจําปงบประมาณ 

ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคน 

              2.4  ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผน

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

          2.5 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เขตสุจริตไมคิดคอรรัปชั่น เพ่ือใหความรู        

แกขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนเก่ียวกับผลประโยชนสวนตน

ผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชนทับซอน 

              2.6  การประกาศ “เจตจํานงสุจริต” ตอสาธารณชน จํานวน 4 ภาษา คือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน ภาษาลานนา  ณ บริเวณหนาเสาธง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  โดยเผยแพรทางสื่ออาทิ เชน โทรทัศน  

วิทยุ หนังสือพิมพ  แผนพับ  Line  Facebook  เปนตน 

              2.7 การรวมกลุมบุคลากรในหนวยงานเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองและหนวยงานในทางท่ีดีข้ึน (CHANGE  

FOR  THE  BEST  GROUP)  กลาวคือนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 มีนโยบายบริหารงานสุจรติ       

โดยใหแนวปฏิบัติในการทํางานของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  จํานวน 14 ขอ  โดยประกาศ  

และแจงใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ ในวันประชุมผูบริหาร/ บุคลากรทางการศึกษา / 

ลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราว (ขาราชการในสังกัดทุกทาน) เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2560  การประชุมครั้งนี้เพ่ือ    

แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการทํางานของผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในเขต       

จํานวน 14 ขอ ใหปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้ 

                 1)  การแตงกาย 

                 2)  การลงเวลามาปฏิบัติราชการ 

                 3)  การปฏิบัตหินาท่ีประจําวัน 

                 4)  การเขารวมงานพิธีตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

                 5)  การเสนองานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 6)  การจัดทําข้ันตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

                 7)  การบริหารโครงการท่ีมีการประชุม/ สัมมนา 
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                 8)  การยืมเงินไปราชการ 

                 9)  การดําเนินงานนอกเหนือโครงการท่ีไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 

                10)  การจัดสถานท่ีท่ีทํางาน 

                11)  การจัดสถานท่ีทํางานของแตละกลุมใหถือเปนของผูอํานวยการกลุม 

                12)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกํากับดูแล และขาราชการและบุคลากรทาง  

การศึกษาในกลุม ชวยกันจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาด เรียบรอยไมรกรุงรัง พรอมรับบริการ 

                13)  การทํางานในฐานะผูรับบริการ 

                14)  ใหบริการโดย “ซ่ือสัตย สุจริต ถูกตอง รวดเร็ว เต็มใจบริการ” 

              2.8  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางเครงครัด 

              2.9 การรวมกลุมบุคลากรในหนวยงานเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองและหนวยงานในทางท่ีดีข้ึน (CHANGE  

FOR  THE  BEST  GROUP)  เพ่ือทํากิจกรรมจิตอาสา ทําประโยชนเพ่ือสาธารณะ อาทเชน กิจกรรมเก็บขยะ

รอบๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม,  กิจกรรมปลูกปาและบวชปา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561, 

กิจกรรมปรับปรุงหองสมุดรวมกับโรงเรียน เปนตน 

             2.10  การประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITAOnline) ปงบประมาณ 2561  

             2.11  ผอ.สพป.เชยีงใหม เขต 1 กํากับ/ ติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน        

“เขตสุจริต” และเตรยีมรับการประเมิน ITAOnlineประจําปงบประมาณ โดยรับฟงสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา/ 

อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานทุกสัปดาห ในการประชุมสภากาแฟรวมกับทีมบริหารงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

         3.  ข้ันการตรวจสอบ 

              3.1  รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)  

          3.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปงบประมาณ 2561 ไดคะแนน 94.02  ระดับสูงมาก เปนลําดับท่ี 7 จาก 225 เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ัวประเทศ 

         4.  ข้ันปรับปรุงแกไข/ พัฒนาใหดีข้ึน 

             4.1 สรุปผลการดําเนินงานปญหา/ อุปสรรค /ขอเสนอแนะและผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2561 ใหผอ.สพป.เชียงใหม เขต รับทราบ 

         4.2  ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพ่ือแจงผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2561 ตอขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
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ทุกคนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป 

             4.3  ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพ่ือแจงผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2561 

ตอผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคนและรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในป

ตอไป 

         5. ผลการดําเนินงาน 

             5.1  สามารถสรางวัฒนธรรมและคานิยมท่ีดีงามในองคกร 

             5.2  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู ความเขาใจ และตระหนัก 

รวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต อยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

             5.3  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITAOnline) 

ปงบประมาณ 2561 ไดคะแนน 94.02  ระดับสูงมาก เปนลําดับท่ี 7 จาก 225 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 

         6. การนําไปใช / ประโยชน 

             6.1  เกิดความรัก ความสามัคคีในการทํางาน 

             6.2  สรางสังคมไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 

             6.3  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคิดวิเคราะห คิดแยกแยะผลประโยชนสวนตน  

ผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชนทับซอน 

             6.4  เปนแบบอยางท่ีดี ในการปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิตในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  สถานศึกษา  สังคมและชุมชน 

7. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

           7.1  การดําเนินงานทุกข้ันตอน ตองนําเสนอ ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 ใหรับทราบและเปนประธาน      

การประชุมทุกครั้ง 

             7.2  การทํางานและขับเคลื่อนตองทํางานเปนทีม  และเปดโอกาสใหทุกคน ทุกฝายมีสวนรวม 

             7.3  ตองมีการดําเนินงานอยางจริงจัง และตอเนื่อง 
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ 2562 กรอบการประเมิน 10 ตัวชีว้ัด ITA 

1) การปฏิบัติหนาท่ี   2) การใชงบประมาณ 

3) การใชอํานาจ   4) การใชทรัพยสินของราชการ 

5) การแกไขปญหาการทุจริต  6) คุณภาพของการดําเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

9) การเปดเผยขอมูล   10) การปองกันการทุจริต 

    เครื่องมือประกอบดวย  

1) แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(แบบ IIT) 30% จํานวน 5 ตัวชี้วัด 30 คําถาม 

-การปฏิบัติหนาท่ี  -การใชงบประมาณ  -การใชอํานาจ 

-การใชทรัพยสินของราชการ -การแกไขปญหาการทุจริต 

2) แบบการวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบ EIT) 30% จํานวน 3 ตัวชี้วัด 15 คําถาม 

-คุณภาพของการดําเนินงาน 

-ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

-การปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 40% จํานวน 2 ตัวชี้วัด 48 ขอมูล 

-การเปดเผยขอมูล 

-การปองกันการทุจริต 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน : สรางสังคมสุจริต ตอตานสังคมทุจริตทุกรูปแบบ 

พันธกิจ :   

 1. สรางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา และสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 

 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความโปรงใส สุจริต ลดข้ันตอนการทํางานเกิดประโยชน

ตอผูรับบริการ 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เปาประสงค :  

 เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 :  

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 90 

 2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ไมนอยกวารอยละ 90 (เชิงปริมาณ) 

 3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี

คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม รอยละ 90 (เชิงคุณภาพ) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

การดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให

เกิดภาวะท่ีไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มต้ังแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมใน

ทุกระดับชวงวัยต้ังแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต 

เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีด ี

ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและ

ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด

ความสําเร็จเพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ

ตอไป 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี

จิตสํานึกและ

พฤติกรรมท่ีสามารถ

แยกแยะระหวาง

ผลประโยชน 

สวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

ประพฤติตนเปน

พลเมืองดี มีคณุธรรม 

จริยธรรม สูการเปน

บุคคลตนแบบ 

1. การประกาศ

เจตนารมณ

บริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจรติ 

และกําหนดนโยบาย

คุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการ

ดาเนินงาน 

1. การประกาศ

เจตนารมณ/กําหนด

นโยบาย 

- การประกาศเจตจํานง

การบริหารงานดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต 

- การประกาศนโยบาย

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

- การออก/ติดตาม

แนวทางการปฏิบัติ

เก่ียวกับการใหและรับ

ของขวัญ เพ่ือให

บุคลากร ถือปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายของ

รัฐบาล และนโยบาย

กระทรวง ในการ

สงเสริมการตอตาน 

การทุจริต 

1. รอยละของความ 

สําเรจ็ในการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางปฏิบัต ิ

10,000 

2. สรางจิตสํานึกท่ีตัว

บุคคลใหตระหนักรูถึง

ปญหาและผลกระทบ 

ของการทุจริต ให

ดํารงตนอยางม ี

ศักดิ์ศรีและมี

เกียรตภิูม ิ

2. ปลูกฝงและสราง

จิตสํานึกและคานิยม 

การตอตานและไมทน

ตอการทุจรติ 

- การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ "เขตสุจริต 

ไมคิดคอรรัปช่ัน" 

2. รอยละของจํานวน

บุคลากรผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

ตระหนักรู และไดรับ 
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ

และคานิยมท่ีไมยอมรับ

การทุจริต 

40,000 

3. ปรับฐานความคิด

บุคลากรใหสามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตัว 

และผลประโยชน

3. ปรับฐานความคิด

บุคลากรใหสามารถ

แยกระหวาง

ผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชน 

3. รอยละของจํานวน

บุคลากรเปาหมายมี

ความตระหนัก 

และปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามแนวทางเรื่อง

15,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สวนรวมในการ 

ดําเนินงาน 

สวนรวม 

- การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ "การกระทา

ท่ีถือเปนเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน" 

- การสรางความรับรู

เรื่องผลประโยชนทับ

ซอนใหกับขาราชการ

ใหม 

ผลประโยชนทับซอน 

4. สงเสรมิการสราง

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอตาน

การทุจริต 

4. สงเสรมิกิจกรรมทํา

ความด ีเพ่ือสาธารณะ 

แบงปน ลดความเห็น

แกตัว โดยยดึหลัก

พอเพียง มีวินัย สุจริต 

จิตสาธารณะ 

 

4. รอยละของจํานวน 

บุคลากรท่ีไดรบัการ

พัฒนาความรูเก่ียวกับ

คุณธรรมและจรยิธรรม

และสามารถนําความรู 

ท่ีไดรับไปประยุกตใช 

ในการปฏิบัติหนาท่ี 

40,000 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัย

ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ

หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

มีผลการประเมนิ 

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย หรือสูงกวา

เปาหมาย เพ่ือ

ผลักดันใหดัชนี

ภาพลักษณคอรรัปชัน 

(CPI) ของประเทศ

ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1. พัฒนาและ

ยกระดับการทํางาน 

ใหสอดคลองกับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ 

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ

มาตรฐานการประเมิน

ดานคุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

- การเขารับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

การดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ITA) และ

ของโรงเรียน 43 แหง 

1. คาคะแนนเฉลีย่ 

การประเมินคณุธรรม 

และความโปรงใสของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ITA) 

2.คาคะแนนเฉลี่ยการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ

โรงเรียนท่ีเขารับการ

ประเมิน 43 แหง 

94,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
- การประชุมเตรียม

ความพรอมการตอบ

แบบสํารวจหลักฐาน

เชิงประจักษ 

ประจําป 2562 

- การประชุมช้ีแจงให

ปฏิบัติตามแนวทางการ 

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสฯใหกับ

บุคลากรในเขตพ้ืนท่ี

และโรงเรียนท่ีเขารับ

การประเมิน 43 แหง 

 
2. ขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตรดาน

การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

สูการปฏิบัต ิ

2. การจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกัน 

และปราบปรามการ

ทุจริตของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําป 2562 

2. หนวยงานมี

แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต ประจําป 

2562 

1,000 

2. เสริมสราง

ภาพลักษณท่ีด ี

ในองคกรและ

สาธารณชนใหเกิด

ความเช่ือมั่นใน

กระบวนการทางาน 

ดานการปองกันและ

ตอตานการทุจริต 

3. สรางการรับรู

เก่ียวกับบทบาท 

หนาท่ี และการ

ดําเนินงาน ในดาน 

การสงเสริมจริยธรรม 

และตอตานการทุจริต 

3. สรางสื่อ

ประชาสมัพันธ 

แนวสรางสรรค 

เพ่ือใหเขาถึงไดงาย 

นาสนใจ และกระตุนให 

ประชาชนรูสึกรวมเปน

สวนหน่ึงในการตอตาน 

การทุจริต 

 

3. จํานวนรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตานการ 

ทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

10,000 

4. พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เน้ือหา สาระ 

และชองทางให

เหมาะสม สอดคลอง

กับความตองการของ 

กลุมเปาหมายทุก

ระดับ 

4. การจัดทําและ

ดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร 

ประชาสมัพันธโดยการ 

มีสวนรวมของ

ผูรับบริการและผูมีสวน

ไดเสีย 

-พัฒนาเวปไซด

4. รอยละของความ 

พึงพอใจของผูรับบริการ 

ตอระบบบริหารจัดการ 

งานสื่อสารเพ่ือตอตาน 

การทุจริต (ชองทาง/ 

การนําเสนอขอมูล) 

40,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1  และ

ของโรงเรียนในสังกัด 

-ติดตามและ

ประเมินผลความพึง

พอใจของผูรับบริการ 
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สวนที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2562 สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

1.  การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2562 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562 

 วัตถุประสงค 

    เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สูการปฏิบัติ 

 ผลการดําเนินงาน 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดมีการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต  ตั้งแตปการศึกษา 2558 จนถึงปจจุบัน  และมีนโยบายในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1  จะไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมาจากการวิเคราะห   ความเสี่ยง 

ระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชนทับซอน  เพ่ือนําผลการวิเคราะหดังกลาว

เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562  สําหรับ

ขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชเปนแนวปฏิบัติ   โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห

ความเสี่ยงและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามคําสั่งท่ี 39/2562 ลงวันท่ี 27 

กุมภาพันธ 2562 จะดําเนินการจัดประชุมฯ ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. โดยท่ีประชุมได

พิจารณา 

 1. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 

  โดยกําหนดผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว 

2. การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา 

3. การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

4. การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

   เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัย

เสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
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ตอกิจกรรม ทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน ดังนี้ 
 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลําดับ 

ความเส่ียง 

1 การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว 4 3 12 (1) 

2 การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา 3 3 9 (2) 

3 การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค 3 2 6 (3) 

4 การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ 2 2 4 (4) 

       แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5      

4      

3   (2) (1)  

2  (4) (3)   

1      

      1      2      3       4      5 

 

  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ

เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา ลําดับ 2  (สูง = 9 คะแนน) 

การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค ลําดับ 3  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ ลําดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

ความ

รุนแรงของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับคือสูงและปานกลาง 

โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจาํปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 

      เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง  

เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

- การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว 

-การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา 

      ปานกลาง   

      (Medium) 

ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  

-การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

-การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
 

 2. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562  กําหนดกิจกรรม/

โครงการ  ในกรอบวงเงิน  250,000  บาท 

 3. กําหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน  และกํากับติดตาม

มาตรการ กลไก หรือกํากับติดตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 งบประมาณในการดําเนินงาน 1,000  บาท 

ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
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2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับรับทราบเจตนารมณและนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

 เปาหมาย 

    เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ทุกคน 

    เชิงคุณภาพ  บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม รับทราบเจตนารมณและนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงาน 

     กิจกรรมการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 

             วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 นายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบรหิารงานเปน 4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและ

ภาษาลานนา พรอมมอบธง“เขตสุจริต” ใหกับรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูอํานวยการ

กลุมทุกกลุม เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต”  โดยมีขาราชการและลูกจางในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เขารวมกิจกรรม จํานวน 72 คน  จัดข้ึน    ณ หองประชุม    

ลานเงิน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม  โดยมี 

     1. การมอบนโยบาย ลงนามขอตกลง มอบธงสัญลักษณ การรวมกันขับเคลื่อนสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ใหเปน “เขตสุจริต”   

    และนายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม    

เขต 1  มอบนโยบายในการทํางานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  โดยเปดโอกาสใหทุกคนใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสวนรวมและเสนอแนวปฏิบัติในการทํางาน แลวสรุปเปนประกาศสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เรื่องแนวปฏิบัติในการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 จํานวน 14 ขอ ดังนี้ 

             1.1  การแตงกาย 

     1.2  การลงเวลามาปฏิบัติราชการ 

     1.3  การอยูปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน 

     1.4  การไปราชการ 

     1.5  การไปรวมงานราชพิธี/ งานพิธีตาง ๆ 

     1.6  การเสนองานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     1.7  การบันทึกงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     1.8  การพิมพหนังสือราชการ 

     1.9  การจัดทําข้ันตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

     1.10 การบริหารโครงการท่ีมีการประชุม/ สัมมนา  
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     1.11 การยืมเงินไปราชการ 

     1.12 การดําเนินการนอกเหนือโครงการท่ีไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 

     1.13 การจัดสถานท่ีทํางาน 

     1.14 การทํางานในฐานะผูใหบริการ ใหบริการโดย “ซ่ือสัตย สุจริต ถูกตอง  

                                       รวดเร็ว  เต็มใจบริการ” 

     และนายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม   

เขต 1 กําหนดใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1  ทํากิจกรรมรวมกันทุกเชาวันจันทร และทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรืออบรม เพ่ือเปนการแสดง

ความจงรักภักดีและปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  มี 5 ข้ันตอนดังนี้ 1. เคารพธงชาติ  2. สวด

มนตไหวพระ 3. กลาวคําปฏิญญา  4. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี  5.รองเพลงสดุดีจอมราชา   

2. เผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน หลายชองทางอาทิ  เชน หนังสือพิมพ บอรด 

ประชาสัมพันธ เวปไซดสํานักงานฯ  และ Facebook สพป.เชียงใหม เขต 1 

     3. ผูมีสวนไดสวนเสียทราบแนวนโยบายการบริหารงานสุจริต ชัดเจนตรวจสอบได 

     4. คนสวนใหญ เขาใจความหมาย ของประกาศเจตจํานงสุจริต เพราะมี 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ 

จีน ลานนา) 

งบประมาณในการดําเนินงาน  

  50,000 บาท 

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

  จัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
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ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทําท่ีถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน” 

 วัตถุประสงค 

    เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความรู และมีความตระหนัก ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามแนวทางเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน 

 เปาหมาย 

    เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ทุกคน 

    เชิงคุณภาพ บุคลากรท่ีเขากิจกรรมสามารถปรับฐานความคิด สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน

สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม และปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลการดําเนินงาน 

    วันท่ี 10 มิถุนายน 2562  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   จัดกิจกรรม

ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวม  โดยเชิญ     

นายนิวัฒน เจริญฉํ่า ผูอํานวยการ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม บรรยายใหความรูเรื่อง "ผลประโยชนทับซอนและ    

การปองกันการรับสินบน" ใหกับขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 72 คน  ณ  หองประชุมลานเงิน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1    

 งบประมาณในการดําเนินงาน 15,000 บาท 

 แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

  จัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
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4. การประชาสัมพันธ และเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน 

      วัตถุประสงค 

    เพ่ือสรางการรับรู เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและการดําเนินงาน ในดานการสงเสริมจริยธรรมและตอตาน

การทุจริต 

 เปาหมาย 

    เชิงปริมาณ จํานวนรูปแบบการประชาสัมพันธในดานการตอตานการทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

    เชิงคุณภาพ เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการ

ทํางานดานการปองกันและตอตานการทุจริต 

 ผลการดําเนินงาน 

    กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีชวยสรางความตระหนัก จัดการความเสี่ยง

ของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

ท้ังนี้เพ่ือเตือนใจขาราชการและเจาหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน ใหทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

ใหบริการฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได  อีกท้ังเพ่ือเปดโอกาสใหทุกคนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 ไดรวมกันขับเคลื่อนเขตใหเปน “เขตสุจริต”  และเพ่ือประชาสัมพันธใหผูบริหารสถานศึกษา ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลท่ัวไป ไดรับทราบกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

 งบประมาณในการดําเนินงาน     40,000 บาท 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 

1. จัดทําเพลงและ VTR  “สพป.เชียงใหม เขต 1 เขตสุจริต” มีเนื้อรองและ Script  ดังนี้ 
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               2. เพลงและ VTR  “สพป.เชียงใหม เขต 1 เขตสุจริต” เผยแพรทางเว็บไซตของสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 www.chiangmaiarea1.go.th  และเว็บไซต www.youtube 

 
ดังนี้  www.youtube.com/watch?v=egDB8SJJ8Ck 

 

  3. ทําจดหมายขาว (E-news) ทุกครั้งท่ีมีการทํากิจกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/
http://www.youtube/
http://www.youtube.com/watch?v=egDB8SJJ8Ck
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  4. ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเว็บไซต ดังนี้ 

    1)  เว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

                                    www.chiangmaiarea1.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2) Facebook  : https://www.facebook.com/Chiangmaiarea1  ใชชื่อวา 

งานประชาสัมพันธ สพป.เชียงใหม เขต หนึ่ง 

 
 

 

 

 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/
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   3)   Line : สพป.เชียงใหม เขต 1 

 
 

   4) การปรับปรุงภูมิทัศน บอรด ปายประชาสัมพันธ  ในสํานักงานฯ 
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5. กิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต  

   จิตสาธารณะ 

 วัตถุประสงค 

    บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดรวมกิจกรรมทําความดี เพ่ือ

สาธารณะ แบงปนและลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

 เปาหมาย 

    เชิงปริมาณ ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม     

เขต 1 จํานวน 70 คน 

    เชิงคุณภาพ บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวน

ตนและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมสูการเปนบุคคลตนแบบ 

 ผลการดําเนินงาน 

    บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รวมกันกําหนดกิจกรรมสําคัญ

เพ่ือทําความดี เพ่ือสังคม   ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก 

       1. กิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สรางนิสัย) 

         2. กิจกรรมเพ่ือชาวเชียงใหมโดยรวมกันรณรงคปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา  

        3. กิจกรรมจิตอาสาทําความดีเพ่ือสังคม ณ คายลูกเสือสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม  
 งบประมาณในการดําเนินงาน 40,000 บาท 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 
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32 
 
6. กิจกรรมการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA Online)  และเตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษประจําป 2562 

   มีกิจกรรม 3 กิจกรรม สําคัญ ดังนี้ 

 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรับการประเมิน ITA Online และขับเคล่ือนเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เปน “เขตสุจริต” จํานวน 4 ครั้ง 

 วัตถุประสงค 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย   

 ผลการดําเนินงาน 

    วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จัดประชุม

เตรียมการรับการประเมิน ITA  Online ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา  ณ หองประชุม    

ลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 มีคนเขารวม 60  คน โดย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร

ทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล 43 แหง    เตรียมรับการประเมิน ITA Online และรวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให

เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต อยางเปนระบบ 

 งบประมาณในการดําเนินงาน 30,000 บาท 

ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ
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 6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมรับการประเมิน IIT และ EIT ของผูมีสวนได สวนเสียภายในและ

ภายนอกเขตพ้ืนท่ี 

 วัตถุประสงค 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย 

 ผลการดําเนินงาน 

    วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมลานเงิน สพป. เชียงใหม เขต 1 มีคนเขารวม 100 คน โดย 

    1. ผูมีสวนได สวนเสียภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู ความเขาใจ และ

รับทราบภารงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายใตการขับเคลื่อนเขตสุจริต  

           2. ผูมีสวนได สวนเสียภายในเขตและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถประเมิน IIT และ EIT 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางถูกตองและทันเวลา 

 งบประมาณในการดําเนินงาน 30,000 บาท 

ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
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          6.3 รับการประเมิน ITA Online 

      วัตถุประสงค 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไป

ตามเปาหมาย 

       ผลการดําเนินงาน 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

จัดทําขอมูล เอกสาร พัฒนาเวปไซด เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  โดยในปงบประมาณ 2562  

เปนการประเมิน ITA Online  นําขอมูลเปดเผย บนเว็ปไซดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 โดยดําเนินการในระหวางวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2562  ณ หองประชุมลานตอง สพป.เชียงใหม เขต 1 มี

คณะกรรมการเขารวม 30 คน   โดยท่ี สงแบบประเมิน ในระบบออนไลน ไดอยางถูกตองและทันเวลา 

       และไดกําหนดใหผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการบริหารหรือใหขอเสนอแนะ

สามารถถาม-ตอบปญหา หรือขอสงสัยตาง ๆ ตลอดจนสามารถประเมินความพึงพอใจเม่ือมารับบริการ หรือ

สามารถใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ

ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ทางออนไลน ผานเว็บไซต www.chiangmaiarea1.go.th ดังนี้   

    1.   

  2.   

  3.   

    4.  

 

       งบประมาณในการดําเนินงาน 44,000 บาท 
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ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ  

การพัฒนาเวปไซดในการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐาน และการปองกันการทุจริต ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 

 
 

\ 
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 สวนท่ี 4  
                    ผลการดาํเนินการ/ ประโยชนที่ไดรับ/ ปจจัยความสําเร็จ/ บทเรียนที่ไดรับ 

                          ปญหาและอุปสรรค/ ขอเสนอแนะ/การไดรับการยอมรับ 

 

        การขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปน “เขตสุจริต” ท่ี

ยั่งยืน โดยใชกระบวนการ PDCA มีกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีหลากหลายดังท่ีไดกลาวในสวนท่ี 3 

ผลการดําเนินการดังนี ้

                      1. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 ทุกคน มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตาน

การทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA  Online) 

ประจําปงบประมาณ 2562 

   2.  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 ทุกคน รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริต และ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA  Online) ประจําป

งบประมาณ 2562 

   3.  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 ทุกคน มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันเก่ียวกับการขับเคลื่อนเขตสุจริต 

ดวยกระบวนการ PLC บอยข้ึน ทําใหไดปญหา แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะท่ีตรงประเด็น 

   4.  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 ทุกคน มีการรวมกลุมกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองและหนวยงานในทางท่ีดีข้ึน โดยใชชื่อวาCHANGE  FOR  

THE  BEST  GROUP ทํากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือสาธารณประโยชน   

  5.  การดําเนินงานทุกงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ทางเว็บไซตเขตพ้ืนท่ีการศึกษา www.chiangmaiarea1.go.th สามารถ

ตรวจสอบ ความโปรงใส ความชัดเจนของการดําเนินการได 

  6. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบผลการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดงาย

และรวดเร็วผานเว็บไซต ไลน  เฟสบุค เปนตน 

 7.  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตื่นตัว/ตระหนักและ

เห็นความสําคัญของการบริหารงานท่ีประกาศเจตจํานงชัดเจนเรื่องการทํางานแบบซ่ือสัตยสุจริต และการ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/
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ใหบริการดวยความโปรงใส รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได พรอมสําหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต เพ่ือเปน

ฟนเฟองอีกอันหนึ่งในการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนเขตสุจริต 

  8.  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1  มีการปรับพฤติกรรมการทํางานใหถูกกฎระเบียบ รูจักแยกแยะผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนรวม และ

ผลประโยชนทับซอนมากยิ่งข้ึน  

   9. สภาพภูมิทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 “นาดู   

นาอยู  นาทํางาน” มากยิ่งข้ึน  มีปายประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวทางการศึกษา จัดนิทรรศการใหความรู 

ปรับปรุงหนาเว็บไซต และเนื้อหาในการนําเสนอ ฯลฯ ใหเอ้ือตอการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตเนน

ความซ่ือสัตยสุจริต ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

  10.  มีจดหมายขาว (e-news) ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเขตสุจริต 

ทางออนไลน และจัดทําเปนเอกสาร อยางเปนปจจุบันและตอเนื่อง 

ประโยชนท่ีไดรับ  

   1.  ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทุกคน มีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และรวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาใหเปน “เขตสุจริต” 

             2.  การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “ เขตสุจริต” มีความคลองตัวในการดําเนินงาน 

    3.  ทีมบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และผูอํานวยการกลุม ใหความรวมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกํากับติดตามการดําเนินงานในแต

ละกลุมงาน อยางจริงจัง 

       4. ทีมงานเลขานุการ (ผูรับผิดชอบเขตสุจริต , ผูรับผิดชอบ ITA Online , ผูรับผิดชอบ 

โรงเรียนสุจริต และผูรับผิดชอบ ICT) มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมการ

ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” ท่ีหลากหลาย 

    5.  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแนวปฏิบัติตน

ท่ีชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได 

    6.  ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับบริการท่ีถูกตอง ฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได 

   7.  เกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

    8.  เปนแบบอยางท่ีดีใหกับสถานศึกษา / บุคลากร ท้ังในและนอกสังกัด  

   9.  การใหบริการท่ีดี ฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได สงผลใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความคลองตัว ซ่ึงสงผลท้ัง

ทางตรงและทางออมกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน 
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ปจจัยความสําเร็จ 

   1.  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือผูบริหารสูงสุด ตองชัดเจน ตอเนื่อง 

    2.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซ่ึงเปนผูบริหาร

สูงสุดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองเห็นความสําคัญและเปนผูนําในการขับเคลื่อน 

    3.  ทีมบริหารซ่ึงประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูอํานวยการ

กลุมทุกกลุม ตองตอบสนองนโยบายและพรอมสําหรับการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ 

    4.  คณะทํางาน ท่ีมีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

กิจกรรมหรืองานตาง ๆ  

     5.  การกํากับ ติดตามอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน 

    6.  การสงเสริม สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจการปฏิบัติงาน 

    7.  การเผยแพรประชาสัมพันธท้ังทาง Online และ Off line 

บทเรียนท่ีไดรับ 

   1. ผูบริหารสูงสุดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองใหความสําคัญกับการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร และเปนแบบอยาง เปนผูนําในการปฏิบัติการขับเคลื่อน 

     2.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูมีบทบาทและสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนเขตสุจริต 

    3. ทีมบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงาน- 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูอํานวยการกลุม มีบทบาทอยางมากในการชวยขับเคลื่อนกิจกรรม และกํากับติดตามการ

ดําเนินงานในแตละกลุมงาน  

     4. ทีมงานเลขานุการมีบทบาทอยางมากในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมกับขาราชการ

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหประสบความสําเร็จ      

5. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตองทําใหเปนปจจุบันและตอเนื่อง  

           6. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตองทําใหเขาสูวิถีชีวิตประจําวัน ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนา 

การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อยางยั่งยืน 
 

ปญหาและอุปสรรค 

      การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA  Online)  

มีการปรับเปลี่ยนเกณฑทุกปงบประมาณ ประกอบกับการแจงเกณฑหรือคูมือในการประเมินคอนขางลาชา ทําให

ระยะเวลาในการดําเนินการกับการประเมินคอนขางกระชั้นชิด 
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ขอเสนอแนะ 

    ควรใหระยะเวลาในการดําเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA  Online)  หรือแจงเกณฑ/ คูมือในการประเมินชวงไตรมาสแรก หรือไมควร

ปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมินทุกป เพ่ือใหโอกาสเขตพ้ืนท่ีไดศึกษาและพัฒนางานในแตละดานมากกวานี้ 
 

การไดรับการยอมรับ/  รางวัลท่ีไดรับ 

    การขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต”  

(กิจกรรมเขตสุจริต) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับการยอมรับจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการขับเคลื่อน “เขตสุจริต” เปนท่ียอมรับโปรงใส ตรวจสอบได      

ซ่ึงอางอิงจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)        

มีผลการประเมินในปงบประมาณ 2562  ไดคะแนนการประเมินรอยละ 94.02 ระดับ A (ลําดับท่ี 14 จาก    

225 เขต) 
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บทท่ี 5 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ใหเปน

เขตสุจริตในปนี้  ทีมบริหารเขตพ้ืนท่ีใหความสําคัญและใหความรวมมือขับเคลื่อนอยางเต็มกําลังความสามารถ 

การขับเคลื่อนนําโดย นายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  และรอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 2 ทาน ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจาท่ีทุกคน เห็น

ความสําคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจสงเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ท้ัง 3 ดาน (IIT,  EIT, 

OIT) ซ่ึงสงผลใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( ITA Online) ใน

ปนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดคะแนน 94.02 เปนลําดับท่ี 14 ของประเทศ  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ 

A (Very Good)  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 94.02  ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ ดี   ( A ) โดย ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนสูงสุด 97.67

คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 89.29 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 

2558 69.08 - - 

2559 78.62 เพ่ิมข้ึน +9.54 

2560 88.39 เพ่ิมข้ึน +9.77 

2561 94.02 เพ่ิมข้ึน +5.63 

2562 94.02 เทาเดิม 0 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเรียงตามลําดับ

คะแนนได ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 97.22 AA ผาน 

2 การใชงบประมาณ 89.46 A ผาน 

3 การใชอํานาจ 92.36 A ผาน 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 92.08 A ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 91.80 A ผาน 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 97.67 AA ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.10 AA ผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 97.10 AA ผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 96.59 AA ผาน 

10 การปองกันการทุจริต 89.29 A ผาน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 

B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งข้ึน  

คือ มีคะแนนต่ํากวารอยละ 90 มีดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2. การใชงบประมาณ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 

อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเอง

หรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ

หนวยงานตนเองได 

  ตัวช้ีวัดท่ี 10. แนวทางการปองกันการทุจริต 

  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมี

แนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
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  2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต 

ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต 

  3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกัน

การทุจริต ประกอบดวย 

3.1) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

3.2) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

3.3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรรัปชัน 

3.5) มาตรการปองกันการรับสินบน 

3.6) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

3.7) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบทบทวนขอมูลและบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2. จดัทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยใชกรอบ

แนวทางตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ของ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม   

เขต 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับความเหน็ชอบ 

 7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับ 

การโอนจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามชองทางและระยะเวลาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

 

 

*************************************** 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

(OIT O1-O48) 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E
%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0
%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B
9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.j
pg 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9
%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B
8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8
8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%
E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0
%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf 

O3อ านาจหน้าที่ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O3 

O4แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4 

O5ข้อมูลการตดิต่อ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/05/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8
7%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf 

O6กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O3 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=1 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=2 

O8 Q&A 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/Area1/?name=webboard&file=post 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/Area1/?name=webboard 

O9 Social Network 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82
%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0
%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B
8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-
%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-1-898628850215114/ 

O10 แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4 

O11 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงาน รายไตรมาส 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O13 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.jpg
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.jpg
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.jpg
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.jpg
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.jpg
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.jpg
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O3
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
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O17 E-Service 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

http://www.chiangmai1.ksom.net/money/index.php 

http://61.19.21.20/neof/ 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O18 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O18 

O20รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O18 

O21 แผนการจดัซ้ือจ้ดจ้างหรอืแผนการจดัหาพสัด ุ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21 

O23 สรุปผลการจดัซ้ือจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดรุายเดือน 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21 

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25 

O27 หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25 

O28 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O29 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O29 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdliyLMEQPv8IdHDquYe8W_SbCsNDoWg0Vzd4x-k4RnhboTeQ/viewform 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O29 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebR93rnCYRHDIhaYNqZts5eUyz4lIKXFta0-COiW3XD7LlzQ/viewform 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O33 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=2 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O34 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O34 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=3 
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O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O34 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file_enew/%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8
8-016-2562.jpg 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=egDB8SJJ8Ck 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42 

O45 มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42 
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คู่มือปฏิบัติงาน 

เรื่อง ร้องเรียนการทุจรติ 

 

ของ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

 

 

 

 

 





สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

หลักการและเหตุผล         1   

สถานที่ตั้ง          1 

ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน        1 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล     2 

วัตถุประสงค์          2 

ค าจ ากัดความ          3 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน       4 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ      5 

การบันทึกข้อร้องเรียน         5 

การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน        6 

หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน  และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ   6 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน       7 

การรายงานผลการด าเนินการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ     7 

มาตรฐานงาน          7 

ภาคผนวก           

แผนผังกระบวนการ 

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

รูปภาพช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  พ.ศ.2552    

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  พ.ศ. 2551    

 

 

 

 



















 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

เร่ือง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
................................................... 

  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นอย่างมาก และได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน  ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  จึงให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ด้านท่ี ๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประกาศใช้ ณ วันท่ี 15 เมษายน 2562 มาตรา 5 หลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่า  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นท าให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดเป็นส่วนราชการปราศจากการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
  ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อส่วนราชการ
และประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  ๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  ๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
   ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
   ๕.๒ ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

         /๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้...... 
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   ๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์
ให้เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๕.๔ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรในสังกัด  

๕.๕ ร่วมกันจัดท าดัชนีช้ีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ๕.๖ ร่วมกันจัดท าช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๕.๗ ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว 
   ๕.๘ ร่วมกันด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 
 

  จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2 

 
 

         
      

          (นายรตนภูมิ  โนสุ) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 
 
 
 
 



 

 

Announcement of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 
The will on a good conduct in the administration of Chiang Mai Primary Educational 

Service Area Office 1 
************************************************************************************************* 

The Constitution of the Royal Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) extremely 
prioritizes prevention, suppression of corruption, wrongful conduct and defined in many 
provisions of the Constitution. Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 has also 
prioritized the prevention, suppression of corruption, wrongful conduct and management with 
morality and transparency. According to the national strategy plan on corruption prevention 
and suppression, phase three (2560 -2564, 2017-2021 ), Announcement of the Prime Minister's 
Office on the announcement of the national reform plan ( on corruption prevention and 
suppression) was made on  April 6, 2561 (2018) and Ethical Standards Act, B.E. 2562 (2019), 
was promulgated on April 15, 2562 (2019) about section 5, Moral Principles of government 
officers.  

 On behalf of an administrator of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 
1 , I declare my will in the following statements.  I shall administer the affairs in good faith 
and rightful conduct and in a transparent, accountable and responsible way. Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 1 is strongly determined to oppose all types of 
corruption and will strictly adhere to the rules and regulations to make the area and the 
schools sustainably free from corruption which will proceed as follows.  

 First, Duties and tasks are to be carried out according to the laws, rules and regulations 
in a full and strict manner. The personnel are encouraged to follow the laws, rules and 
regulations as stipulated herein.  

  Second, Conscience and awareness are to be instill to create the effort and will to 
oppose and prevent corruption.  The personnel concerns are to realize how to distinguish 
personal and public profits. All are encouraged to develop consciousness in virtues and 
make the best effort to prevent corruption. The personnel of Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 1 are to be aware of the adverse effects of corruption on their 
organization in particular and the country as a whole. 
    Third, Corruption behavior and tolerating corruption are totally unacceptable that 
causes social sanction which will influence the personnel of the area office and the schools 
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under it to develop a sense of shame and dread. As a result, they will not be engaged in 
corruption.  

And Fourth, Students of the schools under the control of Chiang Mai  
Primary Educational Service Area Office 1 are developed a sense of shame and awareness of 
the adverse effects of corruption.   

 Guidelines and Cooperative Activities  
 1. Coordinate and cooperate in implementing the national strategy on corruption 
prevention and suppression in the third phase during 2017 to 2021.  
 2. All agencies and personnel concerned coordinate as the network in order to prevent 
and suppress the corruption in the basic school committee office, the educational service 
area office and its schools.  
 3. Provide knowledge about the national strategy on corruption prevention and 
suppression in the third phase, especially the guidelines to enhance virtues and ethics for the 
personnel of the agencies concerned, school administrators, teachers and students. In 
addition, students’ parents and the public are to participate in the anti-corruption activities 
and corruption prevention and suppression network.  
 4. Participate in providing knowledge and preventing corruption to the personnel and 
agencies.  

    5. Cooperate in making virtues and transparency indicators for the personnel and  
agencies under the control of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 and 
implement the planned guidelines.  
 6. Cooperate as the corruption prevention network to support communication 
channels to publicize knowledge and information. 
 7. Provide counseling and recommendations as well as supervision and evaluation on 
the implementation of the plan.  
 And 8. Cooperate and implement by any means available to prevent and suppress 
corruption of all types to the full extent of individuals’ potential. 
 
 

Be informed accordingly.  
                  10 June 2019 

 
 
 

                                                                                 
                ( Mr.Ratanabhum  Nosu) 

  Director of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 
 



 

 

ปรฯกาศฯฯส านักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑ 
เริ่อฯง่เจตฯจ าน฿งฯสุจริตฯในการฯบ อฯรหิารฯงานฯส านักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศกึษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑ 

................................................... 
  ตามฯที่รัฐธัมมฯนูญแห งฯราชอาณาจักรฯไธยฯ่พ.ศ.๒๕๖๐่ได้ให้ฅวฯามฯส าฅัญฯกับฯฯการฯป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯ
ทุจริตฯแลฯปรฯพฤติ์ตฯมิชอฯบฯ ฯเป็นฯอยฯ่ างฯมากฯ่แลฯได้ก าห฿นฯดไว้ในบ฿ทฯบัญญฯ่ัตตฯ่ิ ่ขอฯงรัฐธัมมฯนูญหลฯายฯส วฯร่ส านักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯ
ศ ึ ก ษ ฯ ฯ า ช ย ฯ ง ใ ห ม ฯ ่ ่ เ ข ต ฯ ่ ๑ ่ จ ึ ง ฯ ใ ห ้ ฅ ว ฯ า ม ฯ ส  า ค ั ญ ฯ ก ั บ ฯ ฯ ก า ร ฯ ป ้ อ ฯ ง ก ั น ฯ แลฯ ปรฯ า บ ฯ ฯ ปรฯ า ม ฯ ก า ร ฯ ท ุ จ ร ิ ต ฯ แลฯ 
ปรฯพฤติ์ตฯมิชอฯบฯฯ่การฯบ อฯริหารฯงานฯด้วฯยฯคุณธัมมฯ ่แลฯฅวฯามฯโปรฯ฿่ งฯใส่ตามฯแผนฯยุทธฯศาสตรฯ ่ชาตฯ่ิว าฯด้วฯยฯการฯป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่รย
ที่่๓่(พ.ศ.๒๕๖๐่–่๒๕๖๔)่ปรฯกาศฯฯส านักฯนาฯย฿กฯรัฐม฿นตรฯ่ี่เริ่อฯง่การฯปรฯกาศฯฯแผนฯการฯบฏิรูปฯฯปรฯเทศฯ่(ด้านฯที่่๑๑่ด้านฯการฯป้อฯงกันฯ
แลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ)่ปรฯกาศฯฯ่ณ่วันฯที่่๖่เมษาย฿นฯ่๒๕๖๑่แลฯพรฯราชฯบัญฯญัตฯมาตรฯฐานฯทางฯจริยธัมมฯ่พ.ศ.๒๕๖๒่ปรฯกาศฯใช้่ณ่
วันฯที่่๑๕่เมษาย฿นฯ่๒๕๖๒่มาตรฯา่๕่หลัฯกฯฯเกณฯฑ การฯปรฯพฤฯติฯปฎิฯบัตฯอยฯ่ างฯมีคุณธมัขอฯงฯเจ้าฯฯหน้าฯที่ขอฯงฯรัฐฯมฯ ่่ 

ดัง ฯนั ้ น ฯ่ข้าพเจ้ัาข อ ฯแสๆ ด ฯงเจต ฯจ าน฿ ง ฯในฐานผู ้บ อ ฯริหาร ฯส านั ก ฯงาน ฯเขต ฯพื ้ น ฯที ่การ ฯศึกษ ฯ ฯาปรฯถ฿ม ฯศึกษ ฯ ฯา 
ชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑่ข อฯปรฯกาศฯฯเจตนาฯร฿มณฯ ่ว าฯ่จบ อฯริหารฯงานฯด้ว ฯยฯฅวฯามฯซื่สัตยฯ ่สุจริตฯตามฯหัลฯกธัมมฯาภิบาฯลฯฯ่อยฯ่ างฯโปรฯ฿ ่งฯใส่ตรฯวฯจสอฯบฯ ฯได้่
พรฯ่้อฯมรับฯฯผิดฯชอฯบฯฯเพิ่อ ฯอสรฯ่้างฯฅวฯามฯเชิ่อ ฯอมั่น ฯแก สัง฿คฯมว าฯ่่ส านักฯงานฯเขตฯพื้น ฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑่มีเจตฯจ าน฿งฯต ่อ ฯต้านฯ
การฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชั่นฯทุกรูปฯฯแบบฯฯแลฯจยึดฯมั่นฯธ าให้ส านักฯงานฯเขตฯพ้ืนฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ ่่เขตฯ่๑่แลฯสถานฯศึกษฯฯาในสังฯกัดฯ
เป็นฯส วฯรราชการฯปรฯาศจากฯการฯทุจริตฯ่ฅํอฯร รัปฯชั่นฯอยฯ่ างฯยั่งฯยืนฯ่โด฿ยฯจด าเนินฯการฯดังฯน้ี 
  ๑.่บฏิบัติตฯ ่งานฯทุกขั้น ฯตอฯรตามฯก฿ฏ ฯหมฯายฯ่รบยฯบ่แลฯข ้อฯบังฯฅับฯฯอยฯ่ างฯครฯ฿บฯฯถ้วฯร่เครฯ่ งฯครฯ่ัดฯ่ตๆลฯฯ อ ฯดจ฿นฯส฿ ่ง ฯเสรฯ่ิมฯให้บุคคฯลากอฯ
รบฏิบัติตฯ ่งานฯตามฯก฿ฏฯหมฯายฯ่รบยฯบ่แลฯข ้อฯบังฯฅบัฯฯที่ก าห฿นฯด 
  ๒ .่ปล ฯ่ กฝั ง ฯแลฯสรฯ่้า ง ฯฅ ว ฯา ม ฯตรฯหั น ฯกรู ้่ค า ฯน ิย฿ ม ฯ ในการ ฯต ่ อ ฯต ้า น ฯการ ฯท ุจริ ต ฯฅ ํ อ ฯร  ร ั ป ฯช ั ่ น ฯ ่ร ู ้จ ั ก ฯแยก ฯแยะ 
ปรฯโย฿ช นฯส วฯรต฿นฯกับฯฯปรฯโย฿ช นฯส วฯรรวฯมให้ได้่เพ่ิอฯอปลฯ ่กฝังฯจิตฯส านึกฯในด้านฯคุณธัมมฯ ่แลฯป้อฯงกันฯการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯฯชั่ นฯในห นฯว ฯยฯงานฯ่รวฯมถึงฯ
มีการฯตรฯวฯจสอฯบฯฯภายฯในที่เข้มฯแข็งฯ่มีปรฯสิทิธฯภาพฯ่ซึ่งฯจธ าฯให้บุคคฯลากอฯรในส านักฯงานฯเขตฯพ้ืนฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่
๑่แลฯสถานฯศึกษฯฯาในสังฯกัดฯตรฯหันฯกถึงฯผ฿ลฯฯร้ายฯ่ภัยฯขอฯงการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯฯชั่น ฯต ่อ ฯส วฯรราชการฯแลฯปรฯเทศฯฯชา่ิตฯเพิ่อ ฯอให้เกิดฯวัฑฒฯฯนธัมมฯ ่
การฯต ่อฯต้านฯการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯฯชั่นฯ 
  ๓.่ไม ยอฯมรับฯฯพฤติตฯกัมมฯ ่การฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชั่น ฯ่แลฯไม ธ฿นฯต ่อฯการฯทุจริตฯที่ก ่อฯให้เกิดฯการฯล฿งฯโท฿ษฯฯทาฯงฯสัง฿คฯม่(Social 

Sanction)่อัน ฯจส ฿ง ฯผ฿ลฯ ฯให้บุคคฯลากอฯรในส านัก ฯงานฯเขตฯพื้ น ฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑่แลฯสถานฯศึกษฯฯาในสัง ฯกัด ฯ
เกิดฯฅวฯามฯลอายฯหรฯ่ืฅวฯามฯก฿ลฯวฯที่จกรฯท าการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชั่นฯ 
  ๔.่ปล ฯ่ กฝั ง ฯจิ ต ฯส านึ ก ฯให้ผู ้รย ฯรขอ ฯงสถาน ฯศึกษ ฯ ฯาในสั ง ฯกั ด ฯส านั ก ฯงาน ฯเขต ฯพื ้ น ฯที ่การ ฯศึกษ ฯ ฯาปรฯถ฿ม ฯศึกษ ฯ ฯา 
ชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑่ตรฯหันฯกถึงฯผ฿ลฯฯร้ายฯแลฯต ่อฯต้านฯการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชั่นฯ 
  ๕.่แนวฯทาฯงฯการฯด าเนินฯการฯแลฯกิจจฯกัมมฯ ่ฅวฯามฯร วฯมม ื

 

 



  ่่ ๕.๑่ปรฯสาน ฯงาน ฯแลฯให้ฅ ว ฯา ม ฯร  ว ฯมมืในการ ฯด าเนิ น ฯงาน ฯขั บ ฯ ฯ เฅิ ่ ล ฯ อ ฯรยุทธ ฯศาสตรฯ ่ชา่ิต ฯว า ฯด้ ว ฯ ย ฯการ ฯ 
ป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่รยที่่๓่(พ.ศ.๒๕๖๐่-่๒๕๖๔) 
   ๕.๒่ทุกห นฯว ฯยฯงานฯแลฯบุคคฯลากอฯรในสังฯกัดฯปรฯสานฯฅวฯามฯร วฯมมืเข้ัาร วฯมเป็นฯเครฯ่ิอฯอข ายฯป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯ
การฯทุจริตฯในส านักฯงานฯคณกมัมฯการฯการฯศึกษฯฯาข้ันฯพ้ืนฯฐานฯ่่ส านักฯงานฯเขตฯพ้ืนฯที่การฯศึกษฯฯาแลฯสถานฯศึกษฯฯาในสังฯกัดฯ 
 

  ่่่ ๕.๓่ร วฯมจัดฯให้ฅวฯามรู้กยฯ ่วกับฯ ฯยุทธฯศาสตรฯ ่ชาตฯ่ิว าฯด้ว ฯยฯการฯป้อ ฯงกันฯแลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่รยที่่๓่
(พ.ศ. ๒๕๖๐่-่ ๒๕๖๔ )่ โด ฿ ย ฯฉ โ ระฯพ  อ ฯ ะแน ว ฯทา ฯ ง ฯกา ร ฯส ฿ ง ฯ เสรฯ่ิม ฯ ด ้ า น ฯ ค ุณธัม ม ฯ  ่ ่ จร ิยธัม ม ฯ  ่ ่แก  บ ุค ค ฯลาก อ ฯร 
ภายฯในห นฯ ว ฯยฯงานฯผู้บ อ ฯริหารฯสถานฯศึกษฯฯาแลฯคณครฯู่ฯ่นัก ฯรยฯรในสัง ฯกัด ฯ่เพิ่อ ฯอสรฯ่้างฯฅวฯามฯรู้ฅวฯามฯเข้ัาใจแลฯการฯมีส ว ฯรร ว ฯมในการฯเผิยฯ
แพรฯ่ ร฿ณณฯร฿ง คฯให้เยัาวช฿นฯ่ผู้ป฿กฯครฯอฯงแลฯปรฯชาช฿นฯท฿ ่ว ฯไพเข้ัามามีส วฯรร วฯมในการฯจัดฯกิจจฯกัมมฯ ่ต ่อ ฯต้านฯการฯทุจริตฯ่แลฯมีส วฯรร วฯม
เป็นฯเครฯ่ิอฯอข ายฯป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ 
  ่่่ ๕.๔่ร ว ฯมจั ด ฯ ให้ฅว ฯา ม ฯร ู ้กย ฯ่ วกับ ฯ ฯการ ฯเฝั้ารวั ง ฯแลฯการ ฯตรฯว ฯจสอ ฯ บ ฯ ฯเพิ ่ อ ฯอต ่ อ ฯต้า น ฯการ ฯทุจริ ต ฯแก  
บุคคฯลากอฯรในสังฯกัดฯ่ 

่ ่ ๕.๕่ร ว ฯมกัน ฯจัด ฯธ าฯดัชชฯนีชี้วดัฯคุณธัมมฯ ่แลฯฅวฯาม ฯโปรฯ฿ ่ง ฯใส่ส าหรฯ่ับฯ ฯห น ฯ ว ฯ ย ฯงานฯในสัง ฯกัด ฯ่ส านัก ฯงานฯ 
เขตฯพื้น ฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑่แลฯด าเนินฯการฯตามฯแนวฯทาฯงฯที่ก าห฿นฯดไว้่ตามฯยุทธฯศาสตรฯ ่ชาตฯว าฯด้วฯยฯการฯป้อฯงกันฯแลฯ
ปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่รยที่่๓่(พ.ศ.๒๕๖๐่–่๒๕๖๔) 

่่่่ ๕.๖่ร ว ฯมกัน ฯจัด ฯธ าฯช อ ฯงทาฯง ฯการฯส่ืสารฯ่เผิยฯแพรฯ่ ่แลฯปรฯชาสัมัพ ฯ ฯน ธ ฯ่เพิ่อ ฯอสัๆน ฯบ ฯ ฯสๆน ฯ่ รการฯด าเนิน ฯงานฯใน
ฐานเครฯ่ิอฯอข ายฯฅวฯามฯร วฯมมืป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ 

่่่ ๕.๗่ร วฯมให้ค าฯปรฯ่ึกษฯฯา่เสๆ่ินฯ อ ฯแนะแนวฯทาฯงฯ่รวฯมถึงฯการฯติดฯตามฯแลฯปรฯเมินฯผ฿ลฯฯการฯด าเนินฯงานฯฅวฯามฯร วฯมมืดังฯ
กลฯ่ าวฯ 

่่่ ๕.๘่ร ว ฯมกั น ฯด าเนิ น ฯการ ฯอื ่ น ฯ ใดในด้าน ฯการ ฯป้ อ ฯงกั น ฯแลฯปรฯาบ ฯ ฯปรฯาม ฯการ ฯทุจริ ต ฯ ่ทุกรูป ฯแบบ ฯ ฯอยฯ่ า ง ฯ 
เต็มฯก าลังฯฅวฯามฯสามาถฯ 

ฯ 
  จึงฯปรฯกาศฯฯให้ซาบฯฯท฿่ วฯกันฯ 
   ปรฯกาศฯฯ่่ณ่่วันฯที่่ ๑๐่มิถุนายนฯ่่พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
      (นาฯยฯรตนภูมฯ่่โนฯสุ่ฯมฯ) 

่่่่่่ผู้อ านวฯยฯการฯส านักฯงานฯเขตฯพ้ืนฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่ ่เขตฯ่๑ 



 

 

 

 

清迈小学教育一区办公室公告 

 

   清迈小学教育一区办公室的管理目的 

      ……………………………………………………… 

 
2017 年泰国宪法特别注重预防与惩治贪污腐败问题，该宪法的多个

条例都与预防与惩治贪污腐败问题有关。清迈小学教育一区办公室也非常

注重预防与惩治贪污腐败问题，并按照 2018 年 4 月 6 日国家总理办公室

公布的“第三阶段（2017-2021 年）国家改革策略”对工作进行公平公正、

透明的管理，同时也按照 2019年 4月 15日发布的 2019年道德方面的法

规之 5项规定来规范政府公务人员的行为与道德。 

 

因此本人作为清迈小学教育一区办公室的领导，宣布将在本职工作

中尽职尽责，让管理工作透明化，让工作进展能有踪可询，以树立社会对

我们工作的信心，让社会各界了解到清迈小学教育一区办公室预防与惩治

贪污腐败现象的决心，让清迈小学教育一区办公室管辖下的各所学校成为

零贪污腐败的机构，并将执行以下操作： 

 

1.严格执行法律、法规和各种规章制度，促进工作人员廉洁奉公、

遵纪守法。 

2.培养并提高反贪污腐败的意识，公私分明，在单位内加强道德方

面的培养与加强贪污腐败现象的预防，并进行高质量的内部监督，让清迈

小学教育一区办公室及管辖下的各所学校工作人员意识到贪污腐败会给政

府、国家带来的不良影响。 
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3.反对贪污腐败行为，对贪污腐败行为零容忍，让清迈小学教育一

区办公室管辖下的工作人员以贪污腐败行为为耻，杜绝贪污腐败现象的发

生。 

4.培养清迈小学教育一区办公室及管辖下学生的反贪反腐意识，让

学生意识到贪污腐败所带来的不良后果。 

5.执行方向及协作活动 

      5.1 推动国家第三阶段（2017-2021年）预防与惩治贪污腐败策略

的执行。 

      5.2 清迈小学教育一区办公室及管辖下各个单位、工作人员协调

合作，参与到教育界预防与惩治贪污腐败的活动中来。 

      5.3 为了让少年儿童、家长认识到反贪反腐的重要性，参与到反

贪反腐活动中来，并形成反贪反腐网络组织，在各所学校中为学校领导、

老师及学生传播关于推动国家第三阶段（2017-2021 年）预防与惩治贪污

腐败策略的相关知识，并特别注重培养思想道德方面的意识。 

      5.4 为管辖下的工作人员宣传反贪反腐的有关知识，以达到预防

及监督的目的。 

      5.5 为清迈小学教育一区办公室及管辖下的各个单位制定出道德

及透明度方面的衡量指数，并按照国家第三阶段（2017-2021 年）预防与

惩治贪污腐败策略的规定执行。 

      5.6 互相沟通合作，创造出多种宣传、发布及公关的渠道，给予

已组成的反贪反腐网络大力支持。 

      5.7 为上面提及的合作工作给予大力的支持，为其提出意见、提

供建议，并对工作进展进行追踪及监督。 

      5.8尽最大的努力协助其他有关反贪反腐工作的进行。 
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                                       (Mr. Rattanapoom  Nosu) 

                     清迈小学教育一区办公室主任 

                        2019年 6月 10日 
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