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รายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรการสงเสริมคณุธรรมและ 

ความโปรงใสภายในหนวยงาน 

เร่ือง การปองกันการทุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการ

จัดซ้ือจัดจาง    ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานท่ีเกิดจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงจุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนน

ต่ํากวารอยละ 90)  คือ  ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.29 เปน

คะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็ปไซดของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของ

หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานง

สุจริตของ  ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือ

สงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 7  มาตรการ  

มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม มาตรการ

สงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  มาตรการปองกันการรับ

สินบน มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และมาตรการ

ตรวจสอบการใชดุลพินิจ  ซ่ึงผลการประเมินสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ดานการปองกันการทุจริต ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562  อยางไรก็

ตามหนวยงานควรใหความสําคัญในการกําหนดมาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินการ

ตามมาตรการ  พรอมท้ังสรางการรับรู อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏบิัติของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563     โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต 

มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการดําเนินงานการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เรื่อง การพัฒนาการปองกัน

การทุจริตในองคกร  ฉบับนี้  หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

        

                                                                       (นายรตนภูมิ  โนสุ) 

                                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

         กรกฎาคม  2563 

 

 



3 
 
 

สารบัญ 

           หนา 

คํานํา      

สารบัญ 

บทนํา            4 

ผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน   6 

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

   เรื่อง การปองกันการทุจริต 

ผลการดําเนินงานตามแนวทางการปองกันการทุจริต  และมาตรการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 9 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

ภาคผนวก 

 -มาตรการการปองกันการทุจริต ภายใน 7 มาตรการ 

 -คําสั่ง คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส สพป.เชียงใหม เขต 1 

          -คําสั่ง คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส สพป.เชียงใหม เขต 1 
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การดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563 

เรื่อง การพัฒนาองคกรดานการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 

 

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ใน

ปงบประมาณ 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 10 

การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.29 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปน

ปจจุบันบนเว็ปไซดของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 2 

ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ  ผูบริหาร การประเมินความ

เสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) 

มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

7  มาตรการ  

มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม มาตรการ

สงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  มาตรการปองกันการรับ

สินบน มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และมาตรการ

ตรวจสอบการใชดุลพินิจ  ซ่ึงหนวยงานไดใหความสําคัญในการกําหนดมาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 

ติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  พรอมท้ังสรางการรับรู อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดกําหนดแนวทางการนําผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไปสูการปฏบิัติงานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การ

ปองกันการทุจริต 

1.เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

2.การมีสวนรวมของผูบริหาร 

3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 

4.การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 

5.การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

6.แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 

7.รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกัน

ในการทุจรติ 

8.รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต 

9.มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

1.สรางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรม

การปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง 

2.เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 

และภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินการปองกันการทุจริต 

3.มีชองทางใหบุคลากรภายในและ

ภายนอกสามารถเขามามีสวนรวม

ในการใหขอเสนอแนะ /รองเรียน

ได 

4.การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม

ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและ  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การ

ปองกันการทุจริต 

10.การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ตัวช้ีวัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต 

 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะปรับปรุงตาม

ขอสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

กําหนดแลวเสร็จ 

(กําหนดแผนรายไตรมาส) 

เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

1)  เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

2)  การมีสวนรวมของผูบริหาร 

5)  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

1.จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงสจุริต 4 ภาษา 

ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ

ภาษาพ้ืนเมือง และแนวทางการดาํเนินงาน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ผอ.สพป.

เชียงใหม   เขต 1 และมอบสื่อแสดง

สัญลักษณ ในการปองกันการสุจรติมอบใหกับ

ผูบริหารองคกร กลุม/หนวย ในการรณรงค

สรางการรับรูและปฏิบัต ิ

2.การกําหนดกิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรมธรรมาภิบาล ทุกเชาวันจนัทร โดยมี

กิจกรรม 5 อยาง เคารพธงชาติ สวดมนตไหว

พระ กลาวคําปฎิญญาเขตสุจริต รองเพลง

สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดจีอมราชัญ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

ทุกวันจันทร เวลา 08.15-08.30 

น. และวันท่ีมีการประชุมสัมมนา 

ณ หองประชุมลานเงิน สพป.

เชียงใหม เขต 1 

1.ผูบริหารและบุคลากร ในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 รับรูเจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร และแนวทางการปองกันการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 10 ขอ  

2.ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดสามารถ

ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานตาม

ประกาศเจตจํานงสุจรติ  ท้ัง 10 ขอ 

 

กลุมอํานวยการ  
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะปรับปรุงตาม

ขอสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

กําหนดแลวเสร็จ 

(กําหนดแผนรายไตรมาส) 

เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

3)การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

ประจาํปงบประมาณ 2563 

4)การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต 

1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความ

เสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2563  

 

 

 

2.การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความ

เสี่ยงของ สพป.เชียงใหม เขต 1 โดยมีวิทยากร

จากสํานักงาน ปปช.รวมบรรยายใหความรู

และกระบวนการจดัการความเสี่ยงในองคกร 

มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

มิถุนายน 2563 

1.ผูบริหารและบุคลากรในสังกัด ไดมี

สวนรวมในการประเมินตนเอง กลุม/

หนวย ตามภารกิจงาน เพ่ือประเมนิ

ความเสีย่งการทุจรติ และมีสวนรวมใน

การกําหนดแผนการลดความเสี่ยงการ

ทุจริตในองคกร 

 

2.ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดไดรับ

องคความรูและแนวทางในการจัดการ

ความเสีย่งของ สพป.เชียงใหม เขต 1 

พรอมท้ังรวมกันขับเคลื่อนองคกรในการ

ปองกันการทุจริต 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

กลุมบรหิารงานบุคคล 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะปรับปรุงตาม

ขอสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

กําหนดแลวเสร็จ 

(กําหนดแผนรายไตรมาส) 

เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

5) แผนการปองกันการทุจริต 

6)รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนการปองกันการ

ทุจริต 

7)รายงานผลการดําเนินงานการ

ปองกันการทุจริต 

1.การขับเคลื่อนโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของ สพป.

เชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563 

ในวงเงินงบประมาณ 150,000 บาท 

2.การเผยแพรแผนฯ รายงานการกํากับ

ติดตามและผลการดําเนินงาน 

มีนาคม- กันยายน 2563 ผูบริหาร บุคลากร ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน ครู 

ผูรับบริการ  ไดรับทราบแผนงาน.

โครงการกิจกรรมการปองกันการทุจริต

ในองคกร จากชองทางการเผยแพรท่ี

หลากหลาย และมสีวนขับเคลื่อน

โครงการ/กิจกรรม  

กลุมอํานวยการ 

และทุกกลุม/หนวย 

8)มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงในในหนวยงาน 

9)การดําเนินการตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

1.กิจกรรมการสรางการรบัรูเจตจาํนงสุจริต

และมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใส จํานวน 7 เรื่อง ใหบุคลากรไดรับ

ทราบและถือปฏิบัต ิ

2.กิจกรรมการมสีวนรวมในการขับเคลื่อนการ

ปองกันการทุจริตขององคกร 

มิถุนายน-กันยายน 2563 1.ผูบริหารและบุคลากร ในสังกัดทุกคน 

ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของ สพป.

เชียงใหม เขต 1 เปนไปตามมาตรการ

สงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส 

2.มีการกํากับตดิตามการดําเนินงานตาม

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใส 

กลุมอํานวยการ 

และทุกกลุม/หนวย 
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ผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรดานการปองกันการทุจริต 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ไดขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรดานการ

ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

    1.  การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ประกาศเจตจํานงสุจริตเปน 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาลานนา พรอมท้ังมอบธง

เขตสุจริตใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และมอบปาย 

เขตสุจริตใหผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  

    2.  การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ทุกเชาวันจันทร  และทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

    3.  การมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน 

     4. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต

หรือผลประโยชนทับซอน   

    5.  การปรับฐานความคิดของบุคลากร ใหสามารถแยกแยกระหวางผลประโยชนสวนตน 

ผลประโยชนสวนรวม โดยการประชุมปฏิบัติการ "การกระทําท่ีถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอนและความเสี่ยง

ในการทุจริต"   โดยเชิญคุณบุปผา  โพธิเศษ  เจาพนักงานการปองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ และ 

คุณพิมพพินันท แสงอุทัย วิทยากร ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม เปนวิทยากร 

   6.  การประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล (NO  GIFT  POLICY)  เพ่ือสงเสริม

มาตรการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1      

    7.  การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนเขตสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)  ปงบประมาณ 2563  

     8.  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

เพ่ือชี้แจงและใหขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  พรอมรับฟงขอเสนอแนะเติมเต็มของ

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน “เขตสุจริต”  และเตรียมรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)  ปงบประมาณ 2563  

     9.  การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเอ้ือและเปนเชิง

สัญลักษณในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

    10. การสรางสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึก ใหทุกคน

ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ โปรงใส ถูกตองและตรวจสอบไดท้ัง On line และ Off line 
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    11. การเปดโอกาสใหกลุมงานทุกกลุมไดแสดงความคิดเห็นและเปนผูนําในการทํากิจกรรม 

เพ่ือสวนรวม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีดีงามขององคกร 

เปนตน 

   โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในแตละกิจกรรม ดังนี้ 

    1.  การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ประกาศเจตจํานงสุจริตเปน 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาลานนา พรอมท้ังมอบธง

เขตสุจริตใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และมอบปาย 

เขตสุจริตใหผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ดร.รตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา-

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

โดยประกาศเจตจํานงสุจริตเปน 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาลานนา พรอมท้ัง

มอบธงเขตสุจริตใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมอบปายเขตสุจริตใหผูอํานวยการกลุม

ทุกกลุม ณ หองประชุมลานเงิน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (รายละเอียด 

การประกาศเจตจํานงสุจริต 4 ภาษา ดังภาคผนวกท่ีแนบ) 
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และการมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน 

    นายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

มอบนโยบายในการทํางานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยเปดโอกาสใหทุกคนใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสวนรวมและเสนอแนวปฏิบัติในการทํางาน แลวสรุปเปนประกาศสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เรื่องแนวปฏิบัติในการทํางานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 จํานวน 14 ขอ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก) ดังนี้ 

     1.    การแตงกาย 

     2.  การลงเวลามาปฏิบัติราชการ 

    3.  การอยูปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน 

     4.  การไปราชการ 

     5.  การไปรวมงานราชพิธี/ งานพิธีตาง ๆ 

     6.  การเสนองานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     7.  การบันทึกงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     8.  การพิมพหนังสือราชการ 

     9.  การจัดทําข้ันตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

     10. การบริหารโครงการท่ีมีการประชุม/ สัมมนา 

     11. การยืมเงินไปราชการ 

     12. การดําเนินการนอกเหนือโครงการท่ีไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 

     13. การจัดสถานท่ีทํางาน 

     14. การทํางานในฐานะผูใหบริการ ใหบริการโดย  

                                     “ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง รวดเร็ว เต็มใจบริการ” 

        นายรตนภูมิ  โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

1 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  โดยให

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีแนวทางการปฏิบัติงานดวยความ “ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง 

รวดเร็ว เต็มใจบริการ” 10 ดาน ดังนี้  1) ดานการปฏิบัติหนาท่ี  2) ดานการใชงบประมาณ 3) ดานการใช

อํานาจ 4)  ดานการใชทรัพยสินทางราชการ  5)  ดานการแกไขปญหาการทุจริต  6)  ดานคุณภาพการ

ดําเนินงาน  7)  ดานประสิทธิภาพการสื่อสาร  8)  ดานการปรับปรุงระบบการทํางาน  9)  ดานการเปดเผย

ขอมูล  10) ดานการปองกันการทุจริต  (รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก) 
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   2.  การมีสวนรวมของผูบริหาร และการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  ดวยการแสดงความ

จงรักภักดีและปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยทุกเชาวันจันทร และทุกครั้งท่ีมีการจัด

กิจกรรมตาง ๆ   
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    3. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต

หรือผลประโยชนทับซอน มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

    วันท่ี 17 มิถุนายน 2563    นายรตนภูมิ   โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา-

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนประธานเปดการประชุมปฏิบัติการการวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน การประชุมฯ ครั้งนี้ หนวยตรวจสอบภายในเปนเจาภาพใน

การดําเนินงาน ท้ังใหความรู และเปดโอกาสใหแตละกลุมงานไปวิเคราะหความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง) จากนั้นนําผลจากการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีไดแตละกลุมงาน มารวมและวิเคราะหเปนความเสี่ยง

ในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ในลําดับตอไป  
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    4.  การปรับฐานความคิดของบุคลากร ใหสามารถแยกแยกระหวางผลประโยชนสวนตน 

ผลประโยชนสวนรวม   ดังนี้  วันท่ี 26 มิถุนายน 2563   นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การกระทําท่ีถือเปนเรื่อง

ผลประโยชนทับซอนและความเสี่ยงในการทุจริต"   โดยเชญิคุณบุปผา  โพธิเศษ  เจาพนักงานการปองกันการ

ทุจริตชํานาญการพิเศษ และคุณพิมพพินันท แสงอุทัย วิทยากร ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม เปนวิทยากร  ณ 

หองประชุมลานเงิน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
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5.  การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนเขตสุจริตตามแผนการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ 2563  

ดังนี้ 

        วันท่ี 30 เมษายน 2563  นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เปนประธานการประชมุคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน-

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA  Online) ณ หองประชุมลานตอง   

  

  
 

        วันท่ี 1 มิถุนายน 2563   นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชมุคณะกรรมการฯ เพ่ือเตรียมการรับการ

ประเมิน ITA Online ณ หองประชุมลานนา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
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  การเผยแพรแผนปองกันการทุจริตและการรายงานผลการดําเนินงาน 

บนเวปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1 

www.chiangmaiarea1.go.th   

 

การขับเคลื่อน “ สพป.เชียงใหม เขต 1 เสริมสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 

จดหมายขาว 

     

 
 

            

1)   
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 6. การกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน โดยแจงเวียนใหขาราชการ

และบคุลากรในสังกัดถือปฏิบัติ และแจงสถานศึกษาทราบโดยท่ัวกัน 
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            และไดมีการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ดังนี้ 

กิจกรรมการดําเนินงานตามมาตรการ การใชงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางและจัดหาพัสด ุ
ประจําป 2563 

                      ;สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ในเรื่องงบประมาณ  การจัดการเรื่องการจัดซ้ือจัดจางจัดหาพัสดุ   โดยแจงใหขาราชการและบุคลากรในสังกัด
ถือปฏิบัติ และแจงโรงเรียนไดรับทราบ พรอมท้ังเผยแพรชองทางการเขาถึงการรองเรียนบนเวปไซด สพป.
เชียงใหม เขต 1  https://www.chiangmaiarea1.go.th/ และกําหนดแผนงาน และการกํากับติดตามอยางชัดเจน  

      ในการบริหารงบประมาณเพ่ือใหเกิดความโปรงใส ไดกําหนดใหมีการนําเขาวาระการประชุมทีม
องคกร  (สภากาแฟ) ซ่ึงจัดข้ึนทุกวันพุธ (หลังรายการพุธเชาขาว สพฐ.)เปนประจําทุกสัปดาห  และแจงเวียน
มติท่ีประชุมใหขาราชการและบุคลากรไดรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/
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25 
 

กิจกรรมการดําเนินงานตามมาตรการการรับสินบน ประจําป 2563 

                      ;สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ในเรื่องการรับสินบน  โดยแจงใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ และแจงโรงเรียนไดรับทราบ 
พ ร อ ม ท้ั ง เ ผ ย แ พ ร ช อ ง ท า ง ก า ร เ ข า ถึ ง ก า ร ร อ ง เ รี ย น บ น เ ว ป ไ ซ ด  ส พ ป . เ ชี ย ง ใ ห ม  เ ข ต  1  
https://www.chiangmaiarea1.go.th/ และกําหนดแผนงาน และการกํากับติดตามอยางชัดเจน  
   การประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล (NO  GIFT  POLICY)  เพ่ือสงเสริม

มาตรการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1      

 

 

 

 

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

                      ;สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ในเรื่องการเผยแพรขอมูลบนเวปไซด โดยแจงใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ และแจงโรงเรียน
ไดรับทราบ https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/ 

 

 

  

 

 

 

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

                      ;สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ในเรื่องการจัดการเรื่องรองเรียน โดยจัดทําคูมือ  การจัดทําชองทางรับเรื่องรองเรียนท่ีหลากหลายชองทาง   
โ ด ย แ จ ง ใ ห ข า ร า ช ก า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด ถื อ ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ แ จ ง โ ร ง เ รี ย น ไ ด รั บ ท ร า บ 
https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/ 

 

 

 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/
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กิจกรรมการดําเนินงานตามมาตรการการสงเสริมการมีสวนรวม ประจําป 2563 
 การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในภารกิจของ สพป.เชียงใหม เขต 1  โดยไดรวบรวมและเผยแพร

บนเว็ปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1   
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กิจกรรมการดําเนินงานตามมาตรการการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม   ประจําป 2563 
  การปรับฐานความคิดของบุคลากร ใหสามารถแยกแยกระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชน

สวนรวม   ดังนี้  วันท่ี 26 มิถุนายน 2563   นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การกระทําท่ีถือเปนเรื่องผลประโยชน

ทับซอนและความเสี่ยงในการทุจริต"   โดยเชิญคุณบุปผา  โพธิเศษ  เจาพนักงานการปองกันการทุจริตชํานาญ

การพิเศษ และคุณพิมพพินันท แสงอุทัย วิทยากร ป.ป.ช.จงัหวัดเชียงใหม เปนวิทยากร  ณ หองประชุมลาน

เงิน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
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กิจกรรมการดําเนินงานตามมาตรการการใชดุลพินิจ ประจําป 2563 
 การสงเสริมใหขาราชการและบุคลากร ในสังกัด ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดระเบียบ กฎหมาย ยึดคูมือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  เชน หลักกฎหมายในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 
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  เชน การใหนโยบายดานการบริหารงานบุคคล  

 

เชน การใหนโยบายดานการจัดซ้ือจัดจาง
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

 

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 

  
 



- 3 – 
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  
 
 



 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ปงบประมาณ 2563 
-------------------------------------------- 

            ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม       
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องรองทุกข พ.ศ.2552  ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการ            
ท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน ตองมุงใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  และกําหนดใหผูท่ีไดรับ        
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือสวนราชการ
หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอสวนราชการท่ี
เก่ียวของได นั้น 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและใหการปฏิบัติงานของสวนราชการสามารถใหบริหาร
ประชาชนไดอยางเสมอภาค สามารถแกไขและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน ดวยความรวดเร็ว      
เปนธรรม มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบกฎหมาย และประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียน           
ใหเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้  

1. ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต” 

2. บทนิยามในประกาศนี้ 
“ขอรองเรียน” หมายความถึง เรื่องรองเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกลาวหาวาเจาหนาท่ีใน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  กระทําการทุจริต ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีและการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
       “ทุจริต”  หมายความถึง การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน 
       “ประพฤติมิชอบ”  หมายความถึง  การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสิน
ของสวนราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้น เปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความถึง
การประมาทเลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย 
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       “ผูรองเรียน”  หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ีภาครัฐ ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมา
ติดตอยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค 
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล หรือ ผูท่ีไดรับ
ความเดือนรอนหรือเสียหายจากการกระทําตามท่ีรองเรียน 
       “เจาหนาท่ี” หมายความถึง  ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมี
ชื่อเรียกอยางอ่ืนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   
       “ชองทางการรับเรื่องรองเรียน” หมายความถึง  ชองทางตางๆ  ท่ีใชในการรับเรื่อง
รองเรียน เชน ติดตอดวยตนเองทางโทรศัพท ทางโทรสาร ทางกลองรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต 

3. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 

3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือ 
เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(1) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
(2) กระทําความผิดชอบตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกิดสมควร 
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความ 
เสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
       3.2 ขอรองเรียนตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
   3.2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
   3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
   3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณตามสมควรเก่ียวของกับการกระทําดังกลาว 
   3.2.4 คําขอของผูรองเรียน 
   3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปท่ีเกิดเหตุรองเรียน 
   3.2.7 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล
(ถามี) เปนตน 
        3.3 กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
       3.4 กรณีท่ีมีผูรองเรียนดวยวาจาหรือทางโทรศัพท ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสอบถามและ

บันทึกขอมูลดังกลาวใหครบถวน หรือแจงผูรองเรียนทําเปนหนังสือสงมายัง กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   
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         3.5 ขอมูลสวนบุคคลของผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนตองจัดเก็บเปนความลับ 
         3.6 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
     3.6.1 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2 
  4. ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
         4.1  สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี กลุมกฎหมายและคดี สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  
         4.2  ทางโทรศัพท  0 5311 233 ตอ 503 โทรสาร 0 5311 2677 
         4.3  ทาง e-mail : low.cmarea1@gmail.com  

         4.4  ทางเว็ปไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 : 
www.chiangmaiarea1.go.th 

  5.  การดําเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
         5.1  เม่ือ กลุมกฎหมายและคดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1   ไดรับขอรองเรียนจากผูรองเรียนแลว ใหพิจารณาจําแนกเรื่องสงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียนเพ่ือ
ดําเนินการภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดรับขอรองเรียนและแจงการดําเนินการเบื้องตนใหผูถูกรองเรียน
หรือผูท่ีเก่ียวของทราบแลวแตกรณี 
         5.2 กรณีหนวยงานท่ีถูกรองเรียนไดรับขอรองเรียนโดยตรงจากผูรองเรียน ใหหนวยงาน
ท่ีถูกรองเรียนสําเนาแจงเรื่องรองเรียนดังกลาว ไปยังกลุมกฎหมายและคดี ทราบภายใน  15 วันทําการ นับแต
วันท่ีไดรับเรื่องอรองเรียนดังกลาวนั้น 
         5.3  ใหหนวยงานท่ีถูกรองเรียนรีบดําเนินการตามขอรองเรียน จนกวาจะไดขอยุติและให
กลุมกฎหมายและคดี  เรงรัดและติดตามขอรองเรียนท่ีอยูในการดําเนินการของหนวยงานท่ีถูกรองเรียนอยาง
ตอเนื่อง จนไดขอยุติ 
         5.4  เม่ือหนวยงานท่ีถูกรองเรียนไดดําเนินการตามขอรองเรียนจนไดขอยุติแลวแจงผล
การดําเนินการไปยังผูรองเรียนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวใหสําเนาแจงผลการดําเนินการดังกลาวไปยัง              
กลุมกฎหมายและคดี  ทราบภายใน  15 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดแจงผลการดําเนินการไปยังผูรองเรียน  
         5.5 ใหกลุมกฎหมายและคดี มีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับขอรองเรียนในรอบ 6 เดือน 
นับแตวันเริ่มตนปงบประมาณ  เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1 และหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของตอไป 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ  ณ วันท่ี   8   มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
 
 
      (นายรตนภูมิ   โนสุ) 
       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

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


                       

 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

----------------------------- 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบสงเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณใหการ
ดําเนินงานโปรงใส เปนธรรมปราศจากการแทรกแซงท่ีทําใหขาดความเปนกลาง มีเหตุผลในการใชดุลพินิจท่ี
เหมาะสมตรวจสอบได  จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ  เพ่ือเปนแนวทางและกลไกการกํากับ           
การตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ใหเปน
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงานและข้ันตอนท่ีเก่ียวของโดยใหมีนโยบาย และ
กรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

นโนบาย 

1. ยึดม่ันและสนับสนุนใหมีระบบและกลไกในการลดการใชดุลพินิจของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตองโปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 2. ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน 
คูมือการปฏิบัติงานและข้ันตอนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดและการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ข้ันตอน กระบวนงาน
ท่ีสําคัญลดการใชดุลพินิจ  
  3. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพ่ือกํากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ
การใชดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
  4. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบและสะดวกใน
การสืบคนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน 
  5. ผูบริหารและบุคลากรตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับมาตรฐาน คูมือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดโดยยึดถือความถูกตอง เสมอภาค และเปนธรรม 

  กรอบแนวทางปฏิบัติ 

  กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใชดุลพินิจของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ใหครอบคลุมใน  3  ประเด็นหลัก  ไดแก 

1. การลดการใชดุลพินิจของบุคลากรในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
1.1 ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา  ปฏิบัติงานดวย 

ความซ่ือสัตยสุจริต และกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชา
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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   1.2 หากพบวาในภารกิจใดยังไมมีมาตรฐานคูมือการปฏิบัติงาน  หรือมาตรฐานนั้นๆ ไม
ทันสมัย หรือไมเหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจกอใหเกิดการใชดุลพินิจท่ีอาจนํามาซ่ึงความโปรงใส เปนธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ใหผูมีอํานวยการกลุม/หนวย  ผูรับผิดชอบและหรือผูปฏิบัติตามมาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานเสนอ
เพ่ือทบทวนในมาตรฐานคูมือการปฏิบัติดังกลาว 
   1.3 มอบหมายกลุมอํานวยการเปนหนวยงานกลางมีหนาท่ีในการทบทวนการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการทุกกลุม/หนวย เพ่ือประมวลใหเห็นถึงปญหา อุปสรรค และแนวทาง
ปรับปรุง อยางนอยปละ  1 ครั้ง 

2.  การลดการใชดุลพินิจในการใชจายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

2.1 ใหผูอํานวยการทุกกลุม/หนวย กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใชดุลพินิจของบุคลากรในกลุม/หนวย ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือ
การปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐอยางเครงครัด 

2.2 กรณีการจัดซ้ือจัดจางโดยวงเงินเล็กนอยท่ีดําเนินการไดโดยไมตองแตงตั้ง 
คณะกรรมการใหเจาหนาท่ีพัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากทองตลาด และเลือกรายการท่ีเสนอราคาท่ีต่ําท่ีสุด  
   2.3  กรณีการจัดซ้ือจัดจางโดยคณะกรรมการ หากทราบวาผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
เปนผูมีสวนไดเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดใหรายงานหัวหนาสวนราชการ หรือประธาน
กรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมจําเปนในการทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการตลอดท้ังหามมิ
ใหเขารวมประชุม หรือมีมติในเรื่องท่ีเก่ียวของกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญานั้น  หรือกรณีจําเปนตองมีการชี้แจงใน
บางเรื่องเม่ือไดชี้แจงและตอบขอซักถามแลวจะตองออกจากท่ีประชุม 

2.4  กรณีการตรวจรับงานใหตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ขอบังคับ  
ตลอดจนแนวทางท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  กําหนดหากไมสามารถดําเนินการ
ไดใหแจงเหตุผลท่ีผูมีอํานวจหนาท่ีทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

2.5  กรณีการยืมใชทรัพยสินของราชการใหหนวยงานท่ีกํากับทรัพยสินนั้นทําทะเบียน 
การยืม – การคืน  และมีการตรวจสอบรายงานผลตอผูบังคับบัญชาเปนประจําอยางเครงครัด 

2.6  มอบหมายใหคระกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป  ทําหนาท่ีตรวจสอบ 
ควบคุมพัสดุครุภัณฑของสํานักงานใหเกิดความถูกตอง และโปรงใส 

2.7  มอบหมายหนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานกลางมีหนาท่ีทวนสอบการใช 
จายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสํานักงาน เพ่ือประมวลใหเห็นถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงอยางนอยปละ  1  ครั้ง 

3. การลดการใชดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 

3.1  ใหผูบังคับบัญชา  กํากับดูแล  และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการ     
ใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอบังคับ มาตรฐาน  
คูมือการปฏิบัติงานและข้ันตอนท่ีเก่ียวของโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม  ความรูความสามารถของบุคลากร ความ
เสมอภาค เปนธรรม และประโยชนของทางราชการ 

3.2 กําหนดใหกลุมบริการงานบุคคล และกลุมพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาจัดทํา 
ระบบและเอกสารตางๆ  ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานบุคคลใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม ท้ังเรื่องการสรรหาและ 
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คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร  อาทิ การกําหนดหลัดเกณฑในการ 
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร  รายชื่อผูสมัครเพ่ือเลื่อนตําแหนง  
ระบบฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถใชเปนหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ  หรือ
เลื่อนตําแหนงบุคลากร  มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตลอดจนผล
การพิจารณาท่ีเก่ียวของ และแผนการพัฒนาบุคลากร 

ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

กรณีพบวามีบุคลากรใดในสํานักงานมีการกระทําท่ีเขาขายการใชดุลพินิจอันกอใหเกิดความไม
เปนธรรมและขัดตอประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดําเนินการแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียนไดตามชองทางดังตอไปนี้ 

1. รายงานผูบังคับบัญชา 
2. รองเรียนดวยตนเอง โดยสามารถแจงขอรองเรียน ไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมกฎหมายและคดี   
3.  รองเรียนทางไปรษณีย โดยสงมาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม     

เขต 1 อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

4.  E-Mail  หรือชองทางรองเรียน/รองทุกข  บนเว็ปไซดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 www.chiangmaiarea1.go.th  

5. กระบวนการการแกปญหา  ดําเนินการตามคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซ่ึงเผยแพรบนเว็ปไซดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 www.chiangmaiarea1.go.th  

  ท้ังนี้ใหกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปน
ผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ  และ
รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทราบ  

 
                        ประกาศ  ณ วันท่ี   8  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
 

(นายรตนภูมิ   โนส)ุ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/
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ที ่ 93 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

------------------------------------------------------------------------------ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” โดยมุ่งหวัง “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางาน
สุจริต พัฒนาเขตสุจริต” 
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     
ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assissment : ITA Online)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยการให้การด าเนินงานขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
บรรลุวัตถุประสงค์ และให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 1. นายรตนภูมิ  โนส ุ           ประธานกรรมการ 
                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    
 2. นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์      รองประธานกรรมการ 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 3. นายอวยชัย  ศรีตระกูล      รองประธานกรรมการ 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 4. นายเจตย์  สะสะรมย์                     กรรมการ 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 5. นายสมโภชน์  ศรีชะนา                     กรรมการ 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 6. นายศิริพงษ์  นวลแก้ว             กรรมการ 
                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 2/7.นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว... 
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 7. นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 8. นางอรัญญา  วงศ์ดาว  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการ 
 9. นางดาวนภา  น่วมเจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ 
               10. นางปรียาภรณ์  บัวคลี่  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพทย์     กรรมการ 
 11. นางกนกเรขา  บุญยรัตน์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
 12. นางสาวเทพี  กับปุละวัน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย     กรรมการและเลขานุการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ (OIT) ในการปฏิบัติงานตามรายการ
ประเมิน ประกอบด้วย 
 1. นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์           ประธานกรรมการ 
                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    
 2. นายอวยชัย  ศรีตระกูล      รองประธานกรรมการ 
                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    
 3. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1          กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
 5. ผู้รับผิดชอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (OIT) ตามล าดับข้อ ดังนี้       กรรมการ 
 

ข้อที่  รายการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้าง นางสาวพัชรี สิงห์น้อย 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
O3 อ านาจหน้าที่ นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 

(บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.25xx-25xx) 

นางสุภาณี  จันทรสกุนต์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

O5 ข้อมูลการติดต่อ นางสาวพัชรี สิงห์น้อย 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นางสมร  สืบพันธ์วงศ์ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

3/O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง… 
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ข้อที่  รายการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางกนกเรขา บุญยรัตน์ 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายวีระชาติ แสนปัญญา 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางสาวศิริขวัญ   มั่นคงค า 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรี สิงห์น้อย 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นางสุดธารทิพย์ บุญธีรารักษ์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางจารุวรรณ เหล็กชาย 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวพรรณทิพย์ เดชชัยยศ 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางสาวเมษยา มะโนร า 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

O8 Q&A นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นายภูริวัจน์  จิตสว่าง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

O9 Social Network นางสาวพัชรี สิงห์น้อย 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นางสุดธารทิพย์ บุญธีรารักษ์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางจารุวรรณ เหล็กชาย 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

4/(O9 ต่อ)นางสาวจารุวรรณ... 
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ข้อที่  รายการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
(O9 
ต่อ) 

 นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวพรรณทิพย์ เดชชัยยศ 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางสาวเมษยา มะโนร า 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี นางสุภาณี  จันทรสกุนต์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

O11 รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

นางวาสนา  ภูผา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นางสาวสิริโสภา  พุทธิศร ี
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ นางจารุวรรณ เหล็กชาย 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางรัตนา เจนร่วมจิต 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวพรรณทิพย์ เดชชัยยศ 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นายพงศธร กันทะวัง 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวศิริขวัญ มั่นคงค า 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 

016 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ นางสาวนันทนา  มงคลเทพ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน 

5/O17 E-Service... 
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ข้อที่  รายการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
017 E-Service นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย 

นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นายภูริวัจน์  จิตสว่าง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นางศิรดา  สมบูรณ์ชัย 
เจ้าพนักงานช านาญงาน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางดาวนภา  น่วมเจริญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 
6 เดือน 

นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางอังสนา สุขสุเสียง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางปรียาภรณ์  บัวคลี่ 
ผู้อ านวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางนงคราญ  ยันต์ทองอยู่ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ นางปรียาภรณ์  บัวคลี่ 
ผู้อ านวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางสาวอภิษฎา  วรรณตา 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
นางสาวชนัญญา จุฬาลักษณ์สิริ 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

นางสาวอภิษฎา  วรรณตา 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
นางสาวชนัญญา จุฬาลักษณ์สิริ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี สินทรัพย์ 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายรักษา  พงษ์ธนาคม 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

 

6/O26 การด าเนินการตามนโยบาย... 
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ข้อที่  รายการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายอ านวย  วิริยะ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางมยุรีย์  เชาวรรณ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นายพงศธร กันทะวัง 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายรักษา พงษ์ธนาคม 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นายอ านวย  วิริยะ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

นางพรรณี จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายรักษา  พงษ์ธนาคม 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

นางกนกเรขา  บุญยรัตน์ 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

นายวีระชาติ  แสนปัญญา 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ าปี 

นางสาวศิริขวัญ  มั่นคงค า 
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นางสาวสิริโสภา  พุทธิศร ี
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นายวิทยาธร  สมป้อ 
อัตราจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นายศิริพงษ์ นวลแก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางดาวนภา น่วมเจริญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

7/(O33 ต่อ) นางอรัญญา วงศ์ดาว... 
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(O33 
ต่อ) 

 นางอรัญญา วงศ์ดาว 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางปรียาภรณ์  บัวคลี่ 
ผู้อ านวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสุขชัญญา  เรืองมณี 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี นางกนกเรขา  บุญยรัตน์ 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต นางคลอใจ อินทร์วงศ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางจารุวรรณ เหล็กชาย 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางนิชจรี  ผลระลึก 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
นางคลอใจอินทร์วงศ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางสุรีย์  เจริญชาศรี 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกุล 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางศิริวารีย์  มีปิ่น 
เจ้าพนักงานช านาญงาน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

O41 รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าปี นางวาสนา ภูผา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

8/O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม... 
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O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

นายศิริพงษ์ นวลแก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ  

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางดาวนภา น่วมเจริญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางอรัญญา วงศ์ดาว 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางปรียาภรณ์  บัวคลี่ 
ผู้อ านวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางกนกเรขา  บุญยรัตน์ 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางสาวเทพี  กับปุละวัน 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน 
 

 

 6. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน                     กรรมการ 
  7. นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางวาสนา  ภผูา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายภูริวัจน์  จิตสว่าง  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการตรวจสอบและสรุปผลการด าเนินงาน  
 มีหน้าทีร่วบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (OIT) ข้อ O1 – O48 และประเมิน IIT และ EIT 
รวมทั้งตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเกณฑ์ประเมินโครงการก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 
 1. นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์          ประธานกรรมการ 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 2. นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
 3. นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 4. นางสิริพร  ไชยรินทร์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 

9/5.นางวาสนา ภูผา... 
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 5. นางวาสนา  ภผูา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                          กรรมการ 
 6. นายภูริวัจน ์ จิตสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ       กรรมการ 
 7. นางจารุวรรณ  เหล็กชาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
 8. นางนุชจรี  ผลระลึก  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ       กรรมการ 
 9. นางสาวจารุวรรณ  มูลกันธา  ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 
 10. นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและร่วมกันขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1  เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  โดยมุ่งมั่น  “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาเขตสุจริต” ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563  
 

  สั่ง  ณ  วันที่  12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563         
 

                                                                 
                                                         (นายรตนภมูิ  โนสุ)  
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
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