
 

         

 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
.......................................................... 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณท่ีมุงหวัง 
ใหหนวยงานภาครัฐนําขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของตนเองไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปูองกัน 
และปราบปรามทุจริต รวมท้ังความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยในการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ในการ ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ใหความสําคัญเก่ียวกับการ บริหารของหนวยงานโดย
ท่ีผูบริหารจะตองมีจิตสํานึกในการบริหารงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และมุงนําหนวยงานให
ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณท่ีแนวแนวาจะบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และใหความสําคัญกับการบริหารงานอยาง มีคุณธรรมและพรอมท่ีจะรับผิดชอบหากเกิด
ความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากร ในหนวยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อม่ันใน
การดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว 

  ฉะนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1 เปนไปดวยความมีคุณธรรมและโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกําหนดนโยบาย ไวดังนี ้

1.  นโยบายดายความโปรงใส หมายถึง  การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จางขอมูลการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาขอเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี ้

 1.1  ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี ้
  1.1.1  ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา 30 

วันทําการ หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  1.1.2  เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือให

สาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูไดรับ
คัดเลือก วิธีการจัดหา 

  1.1.3  กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

 1.2  ใหดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการให
สาธารณชนรับทราย ผานเว็บไซตและสื่ออ่ืน ๆ ดังนี ้

  1.2.1  ประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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  1.2.2  ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ
จัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 

  1.2.3  ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ 
  1.2.4  ประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการ

จัดซ้ือจัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 1.3  ใหเปดเผยและมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี ้
  1.3.1  มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 
  1.3.2  มีขอมูลอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน 

หรือสื่ออ่ืน ๆ 
  1.3.3  มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตาง ๆ 
 1.4  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลัก ดังนี ้
  1.4.1  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก 
  1.4.2  จัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก 
  1.4.3  ดําเนินการโครงการตามภารกิจหลัก 

2.  นโยบายดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาท่ี โดยไมใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน หรือรับ
สินบน โดยมีมาตรการ ดังนี ้

 2.1  ผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตองไม
เก่ียวของเชิงอุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับคูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ 

 2.2  เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จะตอง
ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก 

 2.3  เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จะตอง
ไมใชอํานาจหนาท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง หรือพวกพอง 

 2.4  เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จะตอง
ไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหนวยงาน 

 2.5  การดําเนินงาน/การอนุมัติตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุม
หนึ่ง 

3.  นโยบายดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีมาตรการ ดังนี ้

 3.1  ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย
จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
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3.2  ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม โดยมีการ

แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
สวนเสียทราบอยางชัดเจน และจัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
ตามภารกิจ   

3.3  เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตอง
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองเอยูเสมอ 

3.4  เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตอง
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรมเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัต ิ

3.5  สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักด ี
3.6  ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ
3.7  การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
3.8  มีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว 
3.9  ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตามใหคําแนะนํา และ

รวมแกปญหาในงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา 
3.10 ใหมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความ

พรอมอยางสมํ่าเสมอ 

  4.  นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน หมายถึง การท่ีหนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ 
การสื่อสารเพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบาย ใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบเพ่ือใหเกิดความตระหนักและให
ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมความโปรงใส โดยมีมาตรการ ดังนี ้
   4.1  ใหมีการประกาศ/แจงเวียนภายในหนวยงาน/เผยแพร และประชาสัมพันธใหแก
เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รับทราบและถือปฏิบัติรวมกันตาม
นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
   4.2  ใหมีการเผยแพร และประชาสัมพันธนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ใหแกสาธารณชนไดรับทราบผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 

  5.  ใหมีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหาการทุจริตของเจาหนาท่ีใหผูติดตอขอรับบริการ
สามารถรองเรียนไดผานชองทาง ดังนี ้
   5.1  ติดตอดวยตนเองไดท่ี อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น 4  
งานวินัยและนิติกร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

   5.2  ทางจดหมาย โดยสงมาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 1 งานวินัยและนิติกร อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น 4 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300 
   5.3  โทรศัพท 053 – 112333 ตอ 405 / Website : https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/ช่องทางร้องเรียน 

 
 
 
 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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     6. ใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
นับแตวันเริ่มตนปงบประมาณ  เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม     
เขต 1 และหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของตอไป 

  ประกาศฉบับนี้ ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและ
ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจึง
ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ  ณ วันท่ี   8   มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
 
 
      (นายรตนภูมิ   โนสุ) 
       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  
 
 


