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สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
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คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ

กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมิน 

รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม  เพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต รวมท้ัสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด  ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2)การใช

งบประมาณ (3)การใชอํานาจ (4)การใชทรัพยสินของราชการ (5)การแกไขปญหาการทุจริต (6)คุณภาพการ

ดําเนินงาน (7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8)การปรับปรุงระบบการทํางาน (9)การเปดเผยขอมูล (10)การ

ปองกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (internal) การรับรูของผูรับบริการ       

ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซดของ

หนวยงาน (Open Data)  ซ่ึงผลการประเมินคาคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงในในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือใหทราบประเด็นขอบกพรอง จุดออนท่ี

จะตองแกไขโดยเรงดวน และประเด็นท่ีจะพัฒนาใหดีข้ึน และแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ

ของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563     มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะหฯ ฉบับนี้ หวัง

เปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยใหมีอันดับ

และผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 

 

          

                                                                       (นายรตนภูมิ  โนสุ) 

                                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

       กุมภาพันธ  2563 
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สารบัญ 

           หนา 

คํานํา      

สารบัญ 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพป.เชียงใหม เขต 1 

   ปงบประมาณ พ.ศ.2562               4 

2.การวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

   ท่ีแสดงจุดแข็ง และจุดท่ีตองพัฒนา  

  2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน    6 

  2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก    7 

  2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ     8 

3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสูการปฏิบัตงิานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563  9 

ภาคผนวก 

 -คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สพป.

เชียงใหม เขต 1 ท่ี 21/2563 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 

 -หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะหฯ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 

 -ผลการประเมิน ITA ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ. 
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การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563 

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ให

เปนเขตสุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  ทีมบริหารเขตพ้ืนท่ีใหความสําคัญและใหความรวมมือขับเคลื่อน

อยางเต็มกําลังความสามารถ การขับเคลื่อนนําโดย นายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 4 ทาน ผนวกกับบุคลากร

ทางการศึกษาและเจาท่ีทุกคน เห็นความสําคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจสงเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน 

ITA Online ท้ัง 3 ดาน (IIT,  EIT, OIT) และจากผลใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( ITA Online) ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดคะแนน 94.02 เปนลําดับท่ี 14 ของประเทศ  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึง

กําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ดังตอไปนี้  

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานอยูใน ระดับ A (Very Good)  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

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

ความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ ดี   ( A ) โดย ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนสูงสุด 

97.67คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 89.29 

คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 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 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเรียงตามลําดับ

คะแนนได ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 97.67 AA ผาน 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 97.22 AA ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.10 AA ผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 97.10 AA ผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 96.59 AA ผาน 

3 การใชอํานาจ 92.36 A ผาน 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 92.08 A ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 91.80 A ผาน 

2 การใชงบประมาณ 89.46 A 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 
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2. การวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะหขอมูลในแต

ละตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT)  ตัวชี้วัดท่ี 1-5  ไดคะแนนเทากับ 92.59  อยูในระดับ A (Very Good) 

บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อม่ันและแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสู

การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล  มีจุดแข็งและจุดท่ีตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

      จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90)  จํานวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

(1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.22  เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม

ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการ

ความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.36 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน

ตางๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอ

การใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.08  เปน

คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็น

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง 

หรือนําไปใหผู อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน

หนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี

ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา บุคลากรไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ราชการ  

(4) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.80 เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของบุคคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็น

ท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการ

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปน

รูปธรรม เห็นไดวาในปท่ีผานมา มีการสรางการรับรูการปองกันการทุจริตโดยเชิญ ปปช.จังหวัดเชียงใหม มา

บรรยายใหความรู สรางความตระหนัก และรวมกันกําหนดแผนงานการปองกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนท่ี  

อยางไรก็ดี ก็ควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการรับรูสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการปองกันการ

ทุจริตในหนวยงาน 
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    จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90)  จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

                     (1) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.46  เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการใชจายงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยาง

โปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือ

ประโยชนแกตนเองและพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคา

เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรให

ความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ

หนวยงานตนเองได 

2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT)  ตัวชี้วัดท่ี 6-8 ไดคะแนนเทากับ 97.29  อยูในระดับ AA (Excellence) 

บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตาม

มาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไม

นําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนท้ังเปนเงิน 

ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได  อยางไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีตองพัฒนาไว

ดังตอไปนี้ 

      จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90)  จํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.67 เปนคะแนนจาก

การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ

ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามาตรฐาน ข้ันตอนและ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ

ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน

แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ แลไมพบวาไมมีการเรียกรับ

สินบน แตท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซ่ึงควรเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกท้ังมีชองทางท่ีหลากหลาย การบริการใหเกิดความ

โปรงใส มีการปรับปรุงวิธีการข้ันตอนใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียจาก

ภายนอกเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.10 เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการ

สื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชนท่ีควรรับทราบ 

รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผู

มาติดตอราชการสามารถติดตอสอบถาม ใหขอเสนอแนะ และการรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสียอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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(3) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.10 เปนคะแนนจาก

การประเมนการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ

ทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ

กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนวยงานควรมีการดําเนินการในเรื่องกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ

หรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT)  ตัวชี้วัดท่ี 9-10 ไดคะแนนเทากับ 92.94 อยูในระดับ A (Very Good) 

บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

อยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไม 

สามารถเกิดข้ึนได ทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดานความโปรงใส

แกสวนราชการอ่ืนๆ ได  อยางไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

      จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90)  จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.59 เปนคะแนนจากการ

เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็ปไซดหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก 

แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ไดแก นโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 

(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด

การมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารานและการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90)  จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

        (1) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.29 เปนคะแนน

จากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็ปไซดของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน

ใหสาธารณชนไดรับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ  

ผูบริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม

ความโปรงใสและปองกันการทุจริต 7  มาตรการ  

                      มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  มาตรการปองกัน

การรับสนิบน มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และมาตรการ

ตรวจสอบการใชดุลพินิจ  อยางไรก็ตามหนวยงานควรใหความสําคัญในการกําหนดมาตรการ แตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  พรอมท้ังสรางการรับรู อยางตอเนื่องและยั่งยืน

ตอไป  
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3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

     จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  มีตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดท่ีตอง

พัฒนาตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT)    

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 1.การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปของหนวยงาน 

2.การใชจายงบประมาณ โดย

คํานึงถึงความคุมคาและไม

บิดเบือนวัตถุประสงคของ

งบประมาณท่ีตั้งไว และไมเอ้ือ

ประโยชนตอกลุมหรือพวกพอง  

3.การเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ 

4.การจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุ ดวยความ

โปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือ

ประโยชนใหผูประกอบการรายใด

รายหนึ่ง 

5.การเปดโอกาสในการมีสวนรวม

ในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ   

 

1.สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใช

จายงบประมาณประจําป แผนการ

จัดซ้ือจัดจาง และผลการ

ดําเนินการ 

2.เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมี

สวนรวมในการตรวจสอบการใช

จายงบประมาณ 

3.มีชองทางใหบุคลากรภายใน

สามารถแจงเบาะแสท่ีสงสัย มี

มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

4.ปรับปรุงมาตรการการจัดซ้ือ   

จัดจาง และใหมีการกํากับ ติดตาม 

โดยคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 1.เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

2.การมีสวนรวมของผูบริหาร 

3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจาํป 

4.การดําเนินการเพ่ือจัดการความ

เสี่ยงทุจริต 

5.การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

6.แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ประจําป 

7.รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินการปองกันในการทุจริต 

8.รายงานผลการดําเนินการ

ปองกันการทุจริต 

9.มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงาน 

10.การดําเนินการตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

 

1.สรางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรม

การปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง 

2.เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 

และภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินการปองกันการทุจริต 

3.มีชองทางใหบุคลากรภายในและ

ภายนอกสามารถเขามามีสวนรวม

ในการใหขอเสนอแนะ /รองเรียน

ได 

4.การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม

ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใส ประจําปงบประมาณ 

ใหทุกกลุม/หนวย บุคลากรทุกคน 

ไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

5.การพัฒนาองคความรู และ

แนวทางในการปองกันความเสี่ยง

ในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจาก

สํานักงาน ปปช.จังหวัดมาให

ความรูกับบุคลากร 

6.มีการกําหนดมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสให

ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด

ความเสียงจากการทุจริต และ

กําหนดผูรับผิดชอบ มีการกํากับ

ติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

7.มีการเปดเผย ประชาสัมพันธ

ขอมูลผลการดําเนินงานดานการ

ปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง

และท่ัวถึง 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 
ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม

ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1)  การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน และก าหนดมาตรการ
ในการบริหารงบประมาณ และการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

1.จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรใน
หน่วยงานและเผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงาน
ไดร้ับรู้ 

2.ก าหนดมาตรการในการบริหาร
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง 
พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้ก ากับ
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม2563 

 

 

เมษายน–พฤษภาคม 2563 

ผู้บริหารและบุคลากร ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 รับรู้แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 2563 

ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 รับทราบ
มาตรการและถือปฏิบัติ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

กลุ่มบริหารานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 

2)  การใช้จ่ายงบประมาณ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
รับทราบการเข้าพิจารณาตรวจสอบ
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณโดยทั่วถึง และระบุช่อง
ทางการสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงาน
และ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณ 

รอบ 6 เดือน 

มีนาคม-เมษายน 2563 

รอบ 12 เดือน 

กันยายน-ตุลาคม 2563 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับรู้
รับทราบการด าเนินงานของ สพป.
ชม.1 ทั้งระบบ และส่งผลให้มี
ความเข้าใจการด าเนินงานของแต่
ละโครงการซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

3)  การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุ 

ควรมีการเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ 
และผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการต่อเนื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

 
ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม

ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1)  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

2)  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

5)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1.จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 4 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาพ้ืนเมือง และ
แนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดย ผอ.สพป.เชยีงใหม่   
เขต 1 และมอบสื่อแสดงสัญลักษณ์ ใน
การป้องกันการสุจริตมอบให้กับผู้บริหาร
องค์กร กลุ่ม/หน่วย ในการรณรงค์สร้าง
การรับรู้และปฏิบัติ 

2.การก าหนดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล ทุกเช้า
วันจันทร์ โดยมีกิจกรรม 5 อย่าง เคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค า
ปฎิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชัญ 

 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 

 

 

 

 

 

 

ทุกวันจันทร์ เวลา 08.15-
08.30 น. และวันที่มีการ
ประชุมสัมมนา ณ ห้อง
ประชุมล้านเงิน สพป.
เชียงใหม่ เขต 1 

1.ผู้บริหารและบุคลากร ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รับรู้
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และ
แนวทางการป้องกันการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 10 ข้อ  

2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านง
สุจริต  ทั้ง 10 ข้อ 

 

กลุ่มอ านวยการ  
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

3)การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

4)การด าเนินการจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

 

 

 

2.การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการความเสี่ยงของ สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 โดยมีวิทยากรจากส านักงาน 
ปปช.ร่วมบรรยายให้ความรู้และ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร 

มิถุนายน 2563 

 

 

 

 
มิถุนายน 2563 

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
ได้มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 
กลุม่/หน่วย ตามภารกิจงาน เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการ
ลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

 

2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
ได้รับองค์ความรู้และแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงของ สพป.
เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมทั้งร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรในการป้องกันการ
ทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 
 

กลุม่บริหารงานบุคคล 

6) แผนการป้องกันการทุจริต 

7)รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการป้องกันการ
ทุจริต 

8)รายงานผลการด าเนินงานการ
ป้องกันการทุจริต 

1.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในวงเงิน
งบประมาณ 150,000 บาท 

2.การเผยแพร่แผนฯ รายงานการก ากับ
ติดตามและผลการด าเนินงาน 

มีนาคม- กันยายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากร ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครู ผู้รับบริการ  ได้รับ
ทราบแผนงาน.โครงการกิจกรรม
การป้องกันการทุจริตในองค์กร 
จากช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลาย และมีส่วนขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม  

กลุม่อ านวยการ 

และทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

9)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งในในหน่วยงาน 

10)การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

1.กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านง
สุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส จ านวน 7 เรื่อง ให้
บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 

มิถุนายน-กันยายน 2563 1.ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด
ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นไป
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2.มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

กลุม่อ านวยการ 

และทุกกลุ่ม/หน่วย 

 

 

 

 

 



 
       

 
 
 
 

 

          คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

         ท่ี   21 /2563 

       เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

               การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน 

               การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

                                      .................................................................... 
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  นั้น 

เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  มีเปาหมายอยูในระดับ ดีเยี่ยม  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

วิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 

1. นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1    ประธานกรรมการ 

2. นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รองประธานกรรมการ 

3. นายเจตย สะสะรมย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 1               กรรมการ 

4. นายจําเนียร ไตรมาตร   ผูอํานวยการโรงเรียนบานเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)             กรรมการ 

5. นายศิริพงษ นวลแกว     ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          กรรมการ 

6. นางอรัญญา วงศดาว     ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา             กรรมการ 

7. นางปรียาภรณ บัวคลี่    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย            กรรมการ 

8. นางสาวเทพี  กับปุละวัน ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ              กรรมการ 

9. นายอุทัย  ปญญาโกญ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ              กรรมการ 

10. นางสุขชัญญา เรืองมณี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ              กรรมการ 

11.นางสาวมณฑาทิพย ขันแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ             กรรมการ 

12.นายสราวุธ  ชัยยอง     ศึกษานิเทศกชํานาญการ              กรรมการ 
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13.นายรักษา พงษธนาคม   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ             กรรมการ 

14.นางนิภาภรณ  สุริยวงศ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ              กรรมการ 

15. นางสาวปยรัตน วงศเติง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ            กรรมการ 

16. นายภูริวจัน  จิตสวาง    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ             กรรมการ 

17. นางดาวนภา  นวมเจริญ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 

18. นางวาสนา ภูผา    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางสาวนันทนา มงคลเทพ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  วิเคราะหผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจํางบประมาณ พ.ศ.2562  ตัวชี้วัด

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และตัวบงชี้ ตาม

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   และกําหนดวิธีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

โดยมีเปาหมายในระดับ ดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด/ตัวบงชี้  ในการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563    
 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้ง ไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความรูความสามารถและใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
  

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี   14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 
     

   สั่ง ณ วันท่ี   14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

 

 
      (นายรตนภูมิ  โนสุ) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

              บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1 กลุมนโยบายและแผน โทร. 701 – 3  
ท่ี                                                                   วันท่ี     14 กุมภาพันธ  2563 
เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  และกําหนด 
         แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

เรียน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1, ผูอํานวยการกลุม/หนวย          
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล       
การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2562    ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  นั้น  
 

 ในการนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม   
เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามคําสั่งท่ี 21/2563  ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ  2563   และขอเชิญ
คณะกรรมการฯ ประชุมในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมลานตอง สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 
 
 
 
                    (นายรตนภูมิ  โนสุ) 
       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
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