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ค าน า 
 

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ซึ่งรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฉบับนี้จะประกอบด้วยไป
ด้วย มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๖ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการ
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน  และ
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ให้มีอันดับและ ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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สารบัญ 
 

  หน้า 

 

ค าน า……………………………………………………………………………………………………………………………………… ก 

สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………………………………… ข 
การขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.................................................... ๑ 
๑. ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  
 เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง................................................................ ๒ 
๒. ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  
 เรื่อง  มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ....................................................... ๖ 
๓. ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  
 เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖………………………………………………………………………………………….... ๘ 
๔. ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  
 เรืม  เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔……………………………………………..๑๒ 
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………………………………….. ๑๕ 
 - ค าส่ังแต่งต้ัง คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

  ของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ……………………………………………………………..……............……………… 
 
๑๖ 

 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ............... ๑๘ 
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การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปรง่ใส  

ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๖ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือน          
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๖ เพื่อน าสู่การแก้ไขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็น
ท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ 
การป้องกันการทุจริตตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ ซึ่งได้ขับเคล่ือน              
การด าเนินการ โดยการจัดท าและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ซึ่งประกอบด้วย ๔ มาตรการใหญ่ ได้แก่ มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  และมาตรการ
จัด การเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ดังรายละเอียดการด าเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้

๑ 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

................................................. 
 เพื่อให้การบริหารราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่                

เขต ๖ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๘ ชองพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือคุ้มค่า โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ส านักงาน              
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน                

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  
  ๑. นโยบายด้ายความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างข้อมูลการด าเนินภารกิจต่าง  ๆ  ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้  
   ๑.๑ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้  

๑.๑.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา                      
๓๐ วันท าการ หลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
    ๑.๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ช่ือโครงการ งบประมาณ              
ผู้ได้รับคัดเลือก วิธีการจัดหา  
    ๑.๑.๓ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ี       
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๑.๒ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนรับทราย ผ่านเว็บไซต์และส่ืออื่น ๆ ดังนี้  

    ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

    ๑.๒.๒ ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก /ตัดสินผล                    
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  
    ๑.๒.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ  
    ๑.๒.๔ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

๒ 
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   ๑.๓ ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  
    ๑.๓.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน  
    ๑.๓.๒ มีข้อมูลอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือส่ืออื่น ๆ  
    ๑.๓.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหนว่ยงานทางส่ือต่าง ๆ  
   ๑.๔ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลัก ดังนี้  
    ๑.๔.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
    ๑.๔.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
    ๑.๔.๓ ด าเนินการโครงการตามภารกิจหลัก  
  ๒. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าท่ี โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ 
หรือรับสินบน โดยมีมาตรการ ดังนี้  
   ๒.๑ ผู้บริหารของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖                     
ต้องไม่เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
   ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง            
ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก  
   ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง             
ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง  
   ๒.๔ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง               
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน  
   ๒.๕ การด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
  ๓ . นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  หมายถึง มีการก าหนดมาตรฐานใน                    
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่อง                       
การบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมใน                  
การท างาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  

 ๓.๑ ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย
จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

   ๓.๒ ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น            
การปฏบิัติหน้าท่ีตามภารกิจ    
 
 

๓ 
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   ๓.๓ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ต้อง
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ  
   ๓.๔ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ต้อง
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๓.๕ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
   ๓.๖ ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๓.๗ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใสและตรวจสอบได้  
   ๓.๘ มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ส่ังงานในเรื่องส่วนตัว  
   ๓.๙ ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้ค าแนะน า และ
ร่วมแก้ปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
   ๓.๑๐ ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี                       
ความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ  
  ๔. นโยบายด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การท่ีหน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ                       
การส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและ
ให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมความโปร่งใส โดยมีมาตรการ ดังนี้  
   ๔.๑ ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
ตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
   ๔.๒ ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ืออื่น ๆ  
  ๕. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  
   ๕.๑ ติดต่อด้วยตนเองได้ท่ี อาคารอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
   ๕.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่              
เขต ๖ กลุ่มอ านวยการ  ๑๙๐ หมู่ ๑๕ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๖๐ 

  ๕.๓ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๑๓๗๕-๖ / Website : http://www.chiangmaiarea๖.
go.th/cma๖/  ช่องทางร้องเรียน 

  ๖. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าท่ีจัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                
นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 
 
 

๔ 

http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma6/
http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma6/


d

」ig∩ 1● Qlluu lヂ

=η

ing∩η5a∩¶nヾ 」5彫 ¶ntし agルNunく nコ in%∩ 11匂 0く anu∩ 幻nuLttmⅥ lJ研

∩ηin∩ un」580脚 n∩ unし %uく lИ tt t留 働 b00」
∩JOmη 脚糧lUIJn3/脚 nmin35し樹01NttunИ unuヾ nulヂ劇

Qa」
511脚 ιしa彫 ∩Qn3Jl」 oゞla mO関 しtulη nヾ ∩η5」 5彫 ti制

QO」 555脚 ししaじ∩つη脚lllゞ llal範∩n5バ ntnuく nu剛 。く

νuっ uく nunη∩is3ヾ」i彫 ∩nnlデνl10111∩ uⅥ l∩翻

」5彫∩nn 側 っu研  駿。 ⅥOυЛη∩潤 しごЭご

m軋Ⅵぅ
晰δηuつ 自∩

′
〕ianu∩ nヾuLコ働Ⅶ範デ∩nin∩υO」 580脚 n∩ unt%ullⅥ 潤 tttm b



9 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เรื่อง  มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

................................................. 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้มีการก าหนดมาตรการใน                    

การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๖  เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบ               
การด าเนินการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ตามนโยบายท่ีได้             

ประกาศไว้  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ จึงประกาศมาตรการใน                     
การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๖ ประกอบด้วย 

  ข้อ ๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

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

   ๑.๒ ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการด าเนินงาน 

   ๑.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ 

 ข้อ ๒ บุคคลท่ีน าเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน  

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 ข้อ ๓ วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบด้วย 

  ๓.๑ กรณีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตาม มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑) เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจัดท าข้อมูล เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพและบันทึก
ขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

     ๒) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจัดส่งข้อมูลท่ีบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าท่ี
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
และ จัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

๖ 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

................................................. 
 ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ซึ่งพบประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๓ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใช้
งบประมาณ  ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัด ๑๐ การป้องกันการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้                 
การด าเนินงานในภารกิจงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เป็นไป    

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนใน               

การปฏิบัติงาน จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ให้บุคคลกรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๖ ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. มาตราการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑.๑ ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานท่ีให้บริการ และจัด
สถานท่ีในการอ านวยความสะดวก ส าหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

   ๑.๒ กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี)  
   ๑.๓ บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๓.๑ บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 

    ๑.๓.๒ บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วย               

ความเต็มใจอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

   ๑.๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

    ๑.๓.๔ ให้บริการตรมขั้ นตอนการให้บริการ ตามล า ดับก่อน  - เหลัง                      
อย่างยุติธรรม 

   ๑.๔ ประเมินความพึงพอใจผู้รับริการ โดยจัดท า QR Code ให้ผู้รับบริการได้ประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน 

   ๑.๕ ก าหนดให้กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่       
เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 
   ๑.๖ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
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  ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องด่ืมของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๒.๑ ก าหนดไม่ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ทุกกลุ่มในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ด าเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องด่ืมในการประชุม อบรม ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๒.๒ ให้กลุ่มอ านวยการเป็นผู้ประสาน และบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องด่ืมในการจัดประชุม/อบรม ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๒.๓ เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการท่ีจัดประชุม/อบรม และประสงค์ให้มี              
การบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๓.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อนุมัติให้ด าเนินการ โดยจะต้อง
ระบุรายละเอียดการประชุม/อบรม วัน เวลา ห้องประชุม จ านวนคน อัตราการเบิกจ่าย แหล่งงบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย 

     ๒.๓.๒ ประสานและจัดส่งส าเนาบันทึกท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้กลุ่มอ านวยการได้
ให้บริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมในการประชุม/อบรม และจัดส่งลายมือช่ือผู้เข้าประชุม
อบรมให้กลุ่มอ านวยการ เมื่อด าเนินการประชุม/อบรม แล้วเสร็จ 

    ๒.๔ ก าหนดให้กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่     
เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรามาตรการนี้ 
   ๒.๕ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 

  ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างจัดท าเอกสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๓.๑ การจัดจ้างท าเอกสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่                
เขต ๖ ด าเนินการจัดจ้างโดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ 

   ๓.๒ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                     
ท่ีประสงค์จัดท าเอกสารให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๓.๒.๑ บันทึกขออนุมัติจ้างท าเอกสารให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อนุมัติให้ด าเนินการ โดยระบุรูปแบบ/ลักษณะเอกสาร จ านวน 
และแหล่งงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

    ๓.๒.๒ ส่งบันทึกท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมต้นฉบับเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ล่วงหน้าก่อนเวลาท่ีจะใช้เอกสาร อย่างน้อย ๗ วัน  
    ๓.๒.๓ กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จัดท าเอกสาร ประสาน            
การด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเป็นรายครั้ง 
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   ๓.๓ ก าหนดให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 
   ๓.๔ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

  ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการด าเนินงานตรมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔.๑ ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๖ แต่ละข้อมูล                         
จ านวน ๔๓ ข้อมูล ได้เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๔.๒ สร้างการรับรู้ในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล
ให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ดังนี้ 
    ๔.๒.๑ แจ้งผลการด าเนินงานในแต่ละข้อมูลในการประชุมฝ่ายบริหาร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มข้อมูลท่ีรับทราบจากท่ี
ประชุมแจ้งต่อบุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อย่างต่อเนื่อง 
    ๔.๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลกรทุกกลุ่มใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวด าเนินการท่ี
เผยแพร่ทางระบบรับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไลน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

    ๔.๒.๓ ช้ีแจง รายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละข้อมูล จ านวน ๔๓ ข้อมูล
ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่                  
เขต ๖ ทราบ 

  ๔.๓ ก าหนดให้กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่          
เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 
   ๔.๔ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 

  ๕. มาตรการในการพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๕.๑ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดี ๑๐ กิจกรรม 

    - ตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร 

    - ๕ ส และบริหารจัดการขยะมูล 

    - สวนพอเพียง 
    - ส านักงานสีเขียว 

๑๐ 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

................................................. 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ             
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับ 

ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือ               
ส่วนราชการหรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปล้ืองทุกข์ มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์
ต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ นั้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการสามารถให้บริหารประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้            
แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
กฎหมาย และประชาชนได้รับความพึงพอใจ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

จึงก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  

  ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖       
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต”  
  ๒ . บทนิยามในประกาศนี้  “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน  หรือเรื่องท่ีมี                    
การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีใน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กระท า                
การทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  

  “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น  

  “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าส่ัง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

  “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมาติดต่อยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 

ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ท่ี
ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายจากการกระท าตามท่ีร้องเรียน  

๑๒ 
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  “เจ้าหน้าท่ี” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมี           
ช่ือเรียกอย่างอื่นในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

  “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น 

ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต์  

  ๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน ๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะ
น ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ  เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
   (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  

   (๒) กระท าความผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

   (๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  

   (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกิดสมควร  

   (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓.๑.๒ เรื่อง
ท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐาน
แวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

   ๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
    ๓.๒.๑ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  

    ๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

    ๓.๒.๓ การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว  

    ๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน  

    ๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  

    ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปีท่ีเกิดเหตุร้องเรียน  

    ๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ 

พยานบุคคล  (ถ้ามี) เป็นต้น  

   ๓.๓ กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

    ๓.๔ กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสอบถาม
และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายัง กลุ่มกฎหมายและคดี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

    ๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ  

    ๓.๖ เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา  
    ๓.๖.๑ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 

๔. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
   ๔.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

๑๓ 
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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ท่ี             /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

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

ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้ท าการวิเคราะห์ผล                
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่              
เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีต้องพัฒนา แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานแล้วนั้น 

จึงต้องก าหนดมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้         
การขับเคล่ือนการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังนี้ 

๑.  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖                    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖         รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายวิริยะ  วรายุ      รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖  กรรมการ 
  ๔.  นายนพพร  เดชชิต  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ    กรรมการ 
  ๖.  นางทองสุข  ปิยะวงษ์         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
  ๗.  นางสาวเรณู  อุตรชัย         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
  ๘.  นางสาวพิชญ์ษินี  โฉมอัมฤทธิ์    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
  ๙.  นางสาวฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
  ๑๐.  นางสมพร  รุจิเลิศ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวดากานดา  วงศ์พิพัฒน์ทวีป  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
  ๑๒.  นางเตือนใจ  ณ รังสี  ศึกษานิเทก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑๓. นางพรรณี  กันใหม่   ศึกษานิเทก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑๔. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา  ศึกษานิเทก์ช านาญการ   กรรมการ 
  ๑๕. นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ์  ศึกษานิเทก์ช านาญการ   กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวกัลยา  วงศ์วรรณ์  ศึกษานิเทก์ช านาญการ   กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวภาวิณี  ค าแผ่น     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 

  ๑๘. นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 

๑๖ 
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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 ดังนี้  

    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 ดังนี ้ 
   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 ดังนี้ 
   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 ดังนี้  
  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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