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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 

ความโปรงใสภายในหนวยงาน 

เร่ือง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจดัซื้อจัดจาง 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและ

การจัดซ้ือจัดจาง    ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานท่ีเกิดจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงจุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได

คะแนนต่ํากวารอยละ 90)  คือ  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.46  เปน

คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและ

เผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตาม

วัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเองและพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน 

คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา 

หนวยงานควรใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานตนเองได   ซ่ึงผลการประเมินสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ดานการบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563     โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ

บริหารงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจาง  มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการดําเนินงานการตาม

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1  เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง  ฉบับนี้  หวังเปนอยางยิ่งวา 

จะเปนประโยชนในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

        

                                                                       (นายรตนภูมิ  โนสุ) 

                                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

         กรกฎาคม  2563 
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สารบัญ 

           หนา 

คํานํา      

สารบัญ 

บทนํา            4 

ผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน   5 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563  

   เรื่อง การงบประมาณ 

ผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง   6 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

    -การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย การกํากับติดตาม และมาตรการ 

    -การใชจายงบประมาณ 

    -การจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 

    -การสรางสื่อสัญลักษณ 

    -การประชุมอบรม/สัมมนา สรางการรับรู 

ภาคผนวก 

 -มาตรการการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจดจาง 

 -คําสั่ง คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส สพป.เชียงใหม เขต 1 
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การดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563 

เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง 

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563   ไดกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะหผลการ

ประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  มีตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดท่ีตองพัฒนาตามแบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  คือ  ตัวชี้วัดท่ี 2 

การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.46 (คะแนนต่ํากวา รอยละ 90) เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการใชจายงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไป

จนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชน

แกตนเองและพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง 

ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรใหความสําคัญ กับ

การเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได   

ซ่ึงผลการประเมินสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงาน ดานการบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดกําหนดแนวทางการนําผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไปสูการปฏบิัติงานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 2  

การใชงบประมาณ 

1.การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจาํปของหนวยงาน 

2.การใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุมคา

และไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้ง

ไว และไมเอ้ือประโยชนตอกลุมหรือพวกพอง  

3.การเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ 

4.การจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ

รับพัสดุ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือ

ประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

5.การเปดโอกาสในการมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ   

 

1.สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใช

จายงบประมาณประจําป แผนการ

จัดซ้ือจัดจาง และผลการ

ดําเนินการ 

2.เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมี

สวนรวมในการตรวจสอบการใช

จายงบประมาณ 

3.มีชองทางใหบุคลากรภายใน

สามารถแจงเบาะแสท่ีสงสัย มี

มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

4.ปรับปรุงมาตรการการจัดซ้ือ   

จัดจาง และใหมีการกํากับ ติดตาม 

โดยคณะกรรมการ 

 



5 
 
แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 

1.  การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงาน และกําหนด

มาตรการในการบริหารงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจาง 

 1.1 จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหบุคลากรในหนวยงานและ
เผยแพรใหแตละกลุมงานไดรับรู (กุมภาพันธ-มีนาคม2563)  

       เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ      ผูบริหารและบุคลากร ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รับรูแผนการใชจายงบประมาณ 2563  

       ผูรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน  

 1.2 กําหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจาง พรอมท้ังแตงตั้งผูรับผิดชอบผู
กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน  (เมษายน–พฤษภาคม 2563) 

      เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ       ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติ   

      ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

2. การใชจายงบประมาณ 

2.1 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหเจาหนาท่ีรับทราบการเขาพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณโดยท่ัวถึง และระบุชองทางการสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานและ/หรือการใช
จายงบประมาณ 

             เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ      รายงานการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน 
และรายงานผลประจําปงบประมาณ  ผูบริหารและเจาหนาท่ีรับรูรับทราบการดําเนินงานของ สพป.ชม.1  ท้ัง
ระบบ และสงผลใหมีความเขาใจการดําเนินงานของแตละโครงการซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

      ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

3. การจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ 

  3.1  การเผยแพรรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ ใหเจาหนาท่ี และผูบริหาร ทราบ
อยางตอเนื่อง  

       เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  เผยแพรหลากหลายชองทาง และดําเนินการตอเนื่อง  และ
สรปุผลรายงานทุกเดือน /รายป   ผูบริหารและเจาหนาท่ีไดรับรูขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

        ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
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ผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 

ดังนี้  

1.กิจกรรมสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และกําหนด

มาตรการในการบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง 

1.1.การจัดใหมีการประชุมทีมบริหารเพ่ือพัฒนาองคกร  ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย  เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือประชุมกํากับ

ติดตามภารกิจงานและขับเคลื่อนนโยบายและแผน พรอมถึงการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ และแจงเวียน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมการเผยแพรประชาสัมพันธหลายชองทาง 

   1.1 การประชุมทีมบริหารเพ่ือพัฒนาองคกร ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 ได

ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนบริหารงบประมาณ ครั้งท่ี 1 วงเงิน 1,000,000 บาท  และแจงเวียนใหขาราชการ

และบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ และกําหนดปฏิทินการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ  โดยจัดทํา

รายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน    
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 1.2 การเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2563 ผานเวปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/ 

 

 

 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/
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1.3 การจัดทํารายงานผลการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ตามแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2563 เผยแพรบนเวปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/ 

 

 

 

 

 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/
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 1.4 การปรับปรุงมาตรการการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง และมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบใน

การขับเคลื่อนมาตรการฯ อยางชัดเจน 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b
8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%
b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0
%b8%9b%e0%b8%a3/ 

 

 

 

 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3/
https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3/
https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3/
https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3/
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2.กิจกรรมการใชจายงบประมาณ 

 2.1 การจัดใหมีการประชุมทีมบริหารเพ่ือพัฒนาองคกร  ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย  เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือประชุมกํากับ

ติดตามภารกิจงานและขับเคลื่อนนโยบายและแผน พรอมถึงการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณ 

รายงานการใชจายงบประมาณประจําป และแจงเวียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมการเผยแพร

ประชาสัมพันธหลายชองทาง 

 

2.2 การจัดทํารายงานผลการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ตามแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2563 เผยแพรบนเวปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/ 

 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/
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รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่บนเวปไซด์ 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/ITA2563/O20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8
7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9
%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%
B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E
0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf 

 

การเผยแพรบนบอรด สพป.เชียงใหม เขต 1 ณ หนาหองกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สพป.เชียงใหม เขต 1 

 

 

 

 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/ITA2563/O20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.chiangmaiarea1.go.th/ITA2563/O20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.chiangmaiarea1.go.th/ITA2563/O20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.chiangmaiarea1.go.th/ITA2563/O20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://www.chiangmaiarea1.go.th/ITA2563/O20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
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3.กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ 

 3.1 การจัดใหมีการประชุมทีมบริหารเพ่ือพัฒนาองคกร  ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย  เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือประชุมกํากับ

ติดตามภารกิจงานและขับเคลื่อนนโยบาย พรอมถึงการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายการจัดซ้ือจัดจางภายใน

เขตพ้ืนท่ีและโรงเรียน  รายงานเอกสารกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เชน แผนการจัดซ้ือจัดจาง ประกาศท่ี

เก่ียวของ และสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  และแจงเวียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมการเผยแพร

ประชาสัมพันธหลายชองทาง 
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          3.2 การจัดทํารายงานผลการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ตามแผนการจัดซ้ือจัดจางฯ 

ประจาํปงบประมาณ 2563 เผยแพรบนเวปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1 
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การเผยแพรบนบอรด สพป.เชียงใหม เขต 1 ณ หนาหองกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สพป.เชียงใหม เขต 1 

 

 

          3.3 การจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจางฯ ประจําปงบประมาณ 2562 เผยแพรบนเวปไซด สพป.

เชียงใหม เขต 1 เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
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4. กิจกรรมการจัดส่ือเชิงสัญลักษณในการรณรงคการปองกันการทุจริต 
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5. การประชุมขับเคล่ือนเขตสุจริต ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานตลอด

ปงบประมาณ 2563 
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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 
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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  
 
 
















