
 

 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
................................................. 

 เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐและ
สอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๘ ชองพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ                
พ.ศ. ๒๕๖๐ คือคุมคา โปรงใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ จึงกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนไป
ดวยความมีคุณธรรมและโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ดังนี ้ 
  ๑. นโยบายดายความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
ขอมูลการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาขอเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี ้ 
   ๑.๑ ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี ้ 

๑.๑.๑ ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
ทําการ หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  

    ๑.๑.๒ เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือให
สาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ                

ผูไดรับคัดเลอืก วิธีการจัดหา  
    ๑.๑.๓ กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

   ๑.๒ ใหดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการให
สาธารณชนรับทราย ผานเว็บไซตและสื่ออ่ืน ๆ ดังนี ้ 

    ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

    ๑.๒.๒ ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือ
จัดจางแตละโครงการ  



 

 

    ๑.๒.๓ ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ  

    ๑.๒.๔ ประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการ
จัดซ้ือจัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง  
   ๑.๓ ใหเปดเผยและมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี ้ 
    ๑.๓.๑ มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน  

    ๑.๓.๒ มีขอมูลอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน 

หรือสื่ออ่ืน ๆ  

    ๑.๓.๓ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตาง ๆ  

   ๑.๔ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก ดังนี้  
    ๑.๔.๑ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  

    ๑.๔.๒ จัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  

    ๑.๔.๓ ดําเนินการโครงการตามภารกิจหลัก  

  ๒. นโยบายดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาท่ี โดยไมใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน 
หรือรับสินบน โดยมีมาตรการ ดังนี ้ 
   ๒.๑ ผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ตอง             
ไมเก่ียวของเชิงอุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับคูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  

   ๒.๒ เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จะตอง            
ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก  

   ๒.๓ เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จะตอง             
ไมใชอํานาจหนาท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง หรือพวกพอง  
   ๒.๔ เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จะตอง               
ไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหนวยงาน  

   ๒.๕ การดําเนินงาน/การอนุมัติตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุม
ใดกลุมหนึ่ง  
  ๓. นโยบายดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานใน            

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่อง               
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมใน                

การทํางาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  



 

 

 ๓.๑ ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทํา
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

   ๓.๒ ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม โดยมีการแสดง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
สวนเสียทราบอยางชัดเจน และจัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวน                

การปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจ  

   ๓.๓ เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ตอง
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ  

   ๓.๔ เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ตอง
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรมเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัต ิ 

   ๓.๕ สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี  
   ๓.๖ ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
   ๓.๗ การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได  
   ๓.๘ มีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว  

   ๓.๙ ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตามใหคําแนะนํา และรวม
แกปญหาในงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา  
   ๓.๑๐ ใหมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมี                       

ความพรอมอยางสมํ่าเสมอ  

  ๔. นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน หมายถึง การท่ีหนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ                       
การสื่อสารเพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบาย ใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบเพ่ือใหเกิดความตระหนักและ
ใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมความโปรงใส โดยมีมาตรการ ดังนี้  
   ๔.๑ ใหมีการประกาศ/แจงเวียนภายในหนวยงาน/เผยแพร และประชาสัมพันธใหแก
เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ รับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
ตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

   ๔.๒ ใหมีการเผยแพร และประชาสัมพันธนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ใหแกสาธารณชนไดรับทราบผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  

  ๕. ใหมีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหาการทุจริตของเจาหนาท่ีใหผูติดตอขอรับบริการ
สามารถรองเรียนไดผานชองทาง ดังนี ้ 
   ๕.๑ ติดตอดวยตนเองไดท่ี อาคารอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖  
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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

เรื่อง  มาตรการในการดําเนินการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

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

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ไดมีการกําหนดมาตรการใน                    
การดําเนินการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต ๖  เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางตรงไปตรงมา มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวนและ
เปนปจจุบัน ผูรับบริการและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และสามารถตรวจสอบ               
การดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ตามนโยบายท่ีไดประกาศไว  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ จึงประกาศมาตรการใน                     
การดําเนินการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต ๖ ประกอบดวย 

  ขอ ๑ ลักษณะ/ประเภทขอมูลท่ีเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

   ๑.๑ ขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม 
มาตร ๗ และมาตรา ๙ 

   ๑.๒ ขาวสาร ประกาศ กิจกรรมการดําเนินงาน 

   ๑.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืนนอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ 

 ขอ ๒ บุคคลท่ีนําเขาขอมูลเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ไดแก เจาหนาท่ีเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ท่ีไดรับการแตงตั้ง 
 ขอ ๓ วิธีการและข้ันตอนการเผยแพรขอมูล ประกอบดวย 

  ๓.๑ กรณีขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตาม มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มีวิธีการและข้ันตอน ดังนี้ 
   ๑) เจาหนาท่ีรับผิดชอบจัดทําขอมูล เปนไฟล PDF หรือไฟลรูปภาพและบันทึก
ขออนุมัติผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซต
และจัดเก็บเปนขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

     ๒) เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
อนุมัติแลว เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจัดสงขอมูลท่ีบันทึกเปนไฟล PDF หรือไฟลรูปภาพ มอบใหเจาหนาท่ี
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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

เร่ือง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนนิงานของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

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

 ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ไดวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึง
พบประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง หรือจุดออนท่ีตองแกไขโดยเรงดวน ๓ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช
งบประมาณ  ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัด ๑๐ การปองกันการทุจริต ดังนั้นเพ่ือให                 
การดําเนินงานในภารกิจงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม โปรงใส ปลอดการทุจริต ปราศจากผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงาน 
จึงกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต ๖ ใหบุคคลกรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ไดถือปฏิบัติ 
ดังนี ้
 ๑. มาตราการใหบริการแกผูรับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี ้
   ๑.๑ ใหทุกกลุมงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอรมในภารกิจงานท่ีใหบริการ และจัด
สถานท่ีในการอํานวยความสะดวก สําหรับใหบริการแกผูรับบริการ 
   ๑.๒ กลุมงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการใหบริการแกผูรับบริการ (ถามี) 
   ๑.๓ บุคลากรของทุกกลุมใหบริการแกผูรับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี ้
    ๑.๓.๑ บริการดวยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ 

    ๑.๓.๒ บริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว กระตือรือรน ดูแลเอาใจใส ดวยความ
เต็มใจอยางเปนกัลยาณมิตร 

    ๑.๓.๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบขอซักถาม อยางชัดเจน เขาใจงาย 

    ๑.๓.๔ ใหบริการตรมข้ันตอนการใหบริการ ตามลําดับกอนขเหลัง อยางยุติธรรม 

   ๑.๔ ประเมินความพึงพอใจผูรับริการ โดยจัดทํา QR Code ใหผูรับบริการไดประเมิน
ความพึงพอใจการใหบริการของแตละกลุมงาน 

   ๑.๕ กําหนดใหกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม       
เขต 6 เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการนี้ 



 

 

   ๑.๖ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ และผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 

 ๒. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดหาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่มของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๒.๑ กําหนดไมใหเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ทุกกลุมในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ดําเนินการจัดหา จัดซ้ือ จัดจางอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มในการประชุม อบรม ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

   ๒.๒ ใหกลุมอํานวยการเปนผูประสาน และบริการอาหารกลางวัน อาหารวาง และ
เครื่องดื่มในการจัดประชุม/อบรม ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

   ๒.๓ เจาหนาท่ี/ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการท่ีจัดประชุม/อบรม และประสงคใหมี              

การบริการอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม ใหดําเนินการ ดังนี ้
    ๒.๓.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดหาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืมให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ อนุมัติใหดําเนินการ โดยจะตอง
ระบุรายละเอียดการประชมุ/อบรม วัน เวลา หองประชุม จํานวนคน อัตราการเบิกจาย แหลงงบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

     ๒.๓.๒ ประสานและจัดสงสําเนาบันทึกท่ีไดรับอนุมัติแลวใหกลุมอํานวยการได
ใหบริการอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืมในการประชุม/อบรม และจัดสงลายมือชื่อผูเขาประชุม
อบรมใหกลุมอํานวยการ เม่ือดําเนินการประชุม/อบรม แลวเสร็จ 

    ๒.๔ กําหนดใหกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม     
เขต ๖ เปนผูรับผิดชอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรามาตรการนี้ 
   ๒.๕ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ และผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 

 

  ๓. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดจางจัดทําเอกสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี ้
   ๓.๑ การจัดจางทําเอกสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม                
เขต ๖ ดําเนินการจัดจางโดยเจาหนาท่ีพัสดุของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

   ๓.๒ เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ท่ีประสงค
จัดทําเอกสารใหดําเนินการดังนี ้
    ๓.๒.๑ บันทึกขออนุมัติจางทําเอกสารใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ อนุมัติใหดําเนินการ โดยระบุรูปแบบ/ลักษณะเอกสาร จํานวน 
และแหลงงบประมาณท่ีเบิกจาย 



 

 

    ๓.๒.๒ สงบันทึกท่ีไดรับอนุมัติ พรอมตนฉบับเอกสารใหเจาหนาท่ีพัสดุ ลวงหนา
กอนเวลาท่ีจะใชเอกสาร อยางนอย ๗ วัน  
    ๓.๒.๓ กรณีจําเปนเรงดวน ใหเจาหนาท่ีผูประสงคจัดทําเอกสาร ประสาน            
การดําเนินการกับเจาหนาท่ีพัสดุ และไดรับอนุมัติใหดําเนินการเปนรายครั้ง 
   ๓.๓ กําหนดใหงานพัสดุ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการนี ้
   ๓.๔ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ และผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 

  ๔. มาตรการเปดเผยขอมูล และผลการดําเนินงานตรมเกณฑประเมินคุณธรรม และความโปรงใส
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี ้
   ๔.๑ ใหผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑประเมินคุณธรรม และ
ความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ แตละขอมูล จํานวน ๔๓ 
ขอมูล ไดเผยแพรขอมูลการดําเนินงานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๖ 

   ๔.๒ สรางการรับรูในการดําเนินการตามเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสในแตละขอมูล
ใหกับบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ดังนี ้
    ๔.๒.๑ แจงผลการดําเนินงานในแตละขอมูลในการประชุมฝายบริหารสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ และผูอํานวยการกลุมขอมูลท่ีรับทราบจากท่ีประชุมแจง
ตอบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ อยางตอเนื่อง 
    ๔.๒.๒ แจงประชาสัมพันธการเผยแพรขอมูลแตละขอมูล ใหบุคลกรทุกกลุมใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวดําเนินการท่ี
เผยแพรทางระบบรับ-สง เอกสารอิเล็คทรอนิคส และระบบไลนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

    ๔.๒.๓ ชี้แจง รายละเอียดการดําเนินงานในแตละขอมูล จํานวน ๔๓ ขอมูล
ใหกับบุคลากรและผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม                  
เขต ๖ ทราบ 

  ๔.๓ กําหนดใหกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม          
เขต ๖ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการนี ้
   ๔.๔ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ และผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 

 

  ๕. มาตรการในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการ             
ท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน ตองมุงใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน และกําหนดใหผูท่ีไดรับ 

ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ               

สวนราชการหรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํารองทุกข
ตอสวนราชการท่ีเก่ียวของได นั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและใหการปฏิบัติงานของสวน
ราชการสามารถใหบริหารประชาชนไดอยางเสมอภาค สามารถแกไขและบรรเทาความเดือดรอนให            
แกประชาชน ดวยความรวดเร็ว เปนธรรม มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบ
กฎหมาย และประชาชนไดรับความพึงพอใจ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียน ใหเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี ้ 
  ๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต”  

  ๒. บทนิยามในประกาศนี้ “ขอรองเรียน” หมายความถึง เรื่องรองเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกลาวหา
วาเจาหนาท่ีใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ กระทําการทุจริต ปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี  

  “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน  

  “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ
สวนราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้น เปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความ
ถึงการประมาทเลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย 

  “ผูรองเรียน” หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ีภาครัฐ ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมาติดตอยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค 



 

 

ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล หรือ ผูท่ีไดรับ
ความเดือนรอนหรือเสียหายจากการกระทําตามท่ีรองเรียน  

  “เจาหนาท่ี” หมายความถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีชื่อเรียก
อยางอ่ืนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  

  “ชองทางการรับเรื่องรองเรียน” หมายความถึง ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน 

ติดตอดวยตนเองทางโทรศัพท ทางโทรสาร ทางกลองรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต  
  ๓. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน ๓.๑ หลักเกณฑการรองเรียน ๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะ
นํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือ เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ในเรื่องดังตอไปนี ้ 
   (๑) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ  

   (๒) กระทําความผิดชอบตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  

   (๓) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
   (๔) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกิดสมควร  
   (๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย ๓.๑.๒ เรื่อง
ท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐาน
แวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน  

   ๓.๒ ขอรองเรียนตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
    ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน  

    ๓.๒.๒ ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน  

    ๓.๒.๓ การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณตามสมควรเก่ียวของกับการกระทําดังกลาว  

    ๓.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน  

    ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน  

    ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปท่ีเกิดเหตุรองเรียน  

    ๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยาน
บุคคล  (ถามี) เปนตน  

   ๓.๓ กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

    ๓.๔ กรณีท่ีมีผูรองเรียนดวยวาจาหรือทางโทรศัพท ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสอบถามและ
บันทึกขอมูลดังกลาวใหครบถวน หรือแจงผูรองเรียนทําเปนหนังสือสงมายัง กลุมกฎหมายและคดี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

    ๓.๕ ขอมูลสวนบุคคลของผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนตองจัดเก็บเปนความลับ  

    ๓.๖ เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา  
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