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                                                                    คํานํา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มีเจตนารมณ์มุ่งหวงัให้หน่วยงาน

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาํขอ้มูลผล                 

การประเมินรวมทั้งขอ้เสนอแนะไปปรับใช้ในการพฒันาและยกระดบัการดาํเนินงานของหน่วยงานได้

อยา่งเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขบัเคลื่อนมาตรการเชิงบวก

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอ้นถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ

มาตรฐาน     การดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Govemance) ให้เป็นที่ประจกัษต่์อสาธารณะทั้ง

ในระดบัชาติและระดบัสากล 

       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบบัน้ี หวงัเป็น

อย่างย่ิงว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดบัค่าดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มี

อนัดบัและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 

 

                                                                                        
       (ดร.ชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

            กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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                                                                                         ส่วนที่ ๑ 

                                                                                         บทนํา 

  

            หลักการและเหตุผล  

                 รัฐบาลไดก้าํหนดให้เร่ืองการป้องกนัการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ภาครัฐ นโยบายสําคัญที่ตอ้งเร่งดาํเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนั และปรามปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้น

ทุจริต (Zero Tolernance & Clean Thailand) มีพนัธกิจในการสร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดบั

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทย

ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

และนโยบายดา้นการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ การป้องกนัปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง และคณะรัฐมนตรีได ้ประชุม เมื่อวนัที่ 

๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเขา้รับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และในการน้ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไดก้าํหนดให้ทุกสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ตอ้งรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

โดยเร่ิมดาํเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นตน้มาอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปัจจุบนั 

                   การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเก่ียวกับการดําเนินงานที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงาน ภาครัฐ และเจา้หนา้ที่ของรัฐพึงจะตอ้งมี และยึดถือปฏิบติัอย่าง

เคร่งครัด อนัสะทอ้นคุณลกัษณะที่ดีในการดาํเนินงานใน ดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่

ต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับสูง ก็จะสะท้อน

ภาพลักษณ์ที่ดีในการดาํเนินงานในด้านต่างๆ เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา สาธารณชนหรือผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของหน่วยงานไดอ้ย่าง

สะดวกทุก ช่องทาง และสามารถตรวจสอบได ้หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสียเขา้มามีส่วนร่วมใน การดาํเนินงานของหน่วยงาน เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับ

ผิดในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารมีการแสดง เจตจาํนงสุจริตท่ีแน่วแน่ในการบริหารงาน ผูบ้ริหารและ 
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               ในหน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีวัฒนธรรมท่ีดีอันเป็น            

               บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรม หน่วยงานมีระบบการดําเนินงานเพ่ือป้องกัน และ 

               ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานหน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และมีคุณธรรมใน 

               การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และมีการมอบหมายงานให้แก ่

               ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม เป็นตน้ 

                   การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ

ป้องกนั และปราบปราม การทุจริตของรัฐบาล ซ่ึงสํานักงานป้องกนั และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

กาํหนดให้ทุกหน่วยงานตอ้งดาํเนินงาน ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และ

สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกัดไดก้าํหนดให้สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไดก้าํหนดค่าเป้าหมายคะแนนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่

การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๕ และเกณฑ์

การ 2 ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ

ประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน ได้ทราบถึงการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาจาํนวน ๔๓ ขอ้มูล ๑๐ ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

๑. การปฏิบติัหนา้ที่ 

๒. การใชง้บประมาณ 

๓. การใชอ้าํนาจ 

๔. การใชท้รัพยสิ์นของราชการ 

๕. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

๖.  คุณภาพการดาํเนินงาน 

๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

๘.  การปรับปรุงระบบการทาํงาน 

๙. การเปิดเผยขอ้มูล 

๑๐. การป้องกนัการทุจริต 
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                   สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ตอ้งมีการ

ขบัเคลื่อนการ ดาํเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา และได้รับการประเมินจากสํานักงาน ปปช. และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง และใน การป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทํา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกนัการทุจริต ซ่ึงจะตอ้งมีการ

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของปีท่ีผ่าน

มาเก่ียวกบัประเด็นที่เป็นขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ตอ้งพฒันา แนว

ทางการนําผล การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน แล้วกาํหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ให้สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ซ่ึงสาํนกังาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ไดม้ีการขบัเคลื่อนการดาํเนินการดงักล่าว และไดม้ีการติดตามผลการ ดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรม และความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นที่

เรียบร้อยแลว้ จึงไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายใน สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น 

                      

 

          วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือทราบผลการดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และไดข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ในการปรับปรุง พฒันา มาตรการส่งเสริม

คุณธรรม และความโปร่งใสภายในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
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                                                                         ส่วนท่ี ๒ 

                        ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

                   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํมาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามคาํส่ังที่  ๑๙๐/๒๕๖๕   ลงวนัที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ซ่ึงไดม้ีการประชุมคณะกรรมการดงักล่าว เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาํปีงบประมาณ 2564  ประเด็นที่เป็นขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนที่

ตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะตอ้งพฒันาให้ดีขึ้น แนวทางการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบติัและกาํหนดมาตรการ

เพ่ือขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

   1.  ผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา  

       ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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      ๑.๑  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 96.36 คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดาํเนินงานอยูใ่น ระดับ AA  (Excellence) 

    ๑.๒  ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที ่

             การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่ผ่านมา ปียอ้นหลงั (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สรุปไดด้งัน้ี 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 

2560 75.77 สูง - - 

2561 85.57 สูงมาก +9.80 เพ่ิมขึ้น 

2562 92.35 A +6.78 เพ่ิมขึ้น 

2563 82.20 B -10.15 ลดลง 

2564 96.36 AA +14.16 เพ่ิมขึ้น 
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๑.๓ ผลประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       เชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จาํแนกตามตวัช้ีวดั มีผลการประเมิน ดงัน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบติัหนา้ที่ 99.93 AA ผ่าน 

2 การใชง้บประมาณ 98.01 AA ผ่าน 

3 การใชอ้าํนาจ 99.37 AA ผ่าน 

4 การใชท้รัพยสิ์นทางราชการ 99.63 AA ผ่าน 

5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 99.81 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดาํเนินงาน 98.54 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 98.25 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทาํงาน 98.91 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยขอ้มูล 84.92 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกนัการทุจริต 100 AA ผ่าน 
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หมายเหตุ : ระดบัคะแนนและการแปลผลการประเมิน 

 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 ผ่าน 

A Very Go 85.00-94.99 ผ่าน 

B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน 
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              สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีคะแนนประเมินทุกตวัช้ีวดัสูงกว่าร้อยละ ๘๕ 

ยกเวน้ตวัช้ีวดัที่ ๙ การเปิดเผยขอ้มูล ที่มีผลคะแนน 84.92 (B) ซ่ึงไม่ผ่าน และเมื่อพิจารณาคะแนนเรียงลาํดบัตวัช้ีวดั

ตามผลการประเมินมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี 

 

ลาํดบัที ่ ตวัช้ีวดัที่ ประเด็นตวัช้ีวดั คะแนน ระดบั 

1 10 การป้องกนัการทุจริต 100 AA 

2 1 การปฏิบติัหนา้ที่ 99.93 AA 

3 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 99.81 AA 

4 4 การใชท้รัพยสิ์นทางราชการ 99.63 AA 

5 3 การใชอ้าํนาจ 99.37 AA 

6 8 การปรับปรุงระบบการทาํงาน 98.91 AA 

7 6 คุณภาพการดาํเนินงาน 98.54 AA 

8 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 98.25 AA 

9 2 การใชง้บประมาณ 98.01 AA 

10 9 การเปิดเผยขอ้มูล 84.92 B 
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๑.๔  ผลประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จาํแนกตามเคร่ืองมือการประเมิน ๓ เคร่ืองมอื มีผลการประเมินดงัน้ี 

                         
                    ผลคะแนนประเมินตามเคร่ืองมือประเมิน IIT (ตวัช้ีวดัที่ ๑-๕) มีคะแนน  ๒๙.๘๑ 

                    ผลคะแนนประเมินตามเคร่ืองมือประเมิน EIT (ตวัช้ีวดัที่ ๖-๘) มีคะแนน  ๒๙.๕๗ 

                    ผลคะแนนประเมินตามเคร่ืองมือประเมิน OIT (ตวัช้ีวดัที่ ๙-๑๐) มีคะแนน  ๓๖.๙๘ 

 

 

และเม่ือพิจารณาผลประเมินตามเคร่ืองมือประเมนิเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย มีผลการประเมินดังนี ้

         ผลคะแนนประเมินตามเคร่ืองมือประเมิน IIT มีคะแนนตวัช้ีวดัการปฏิบติัหนา้ที่ (๙๙.๙๓) มคีะแนนสูงสุด 

และมีคะแนนตวัช้ีวดัการแกไ้ขปัญหาการทุจริต (๙๙.๘๑)  การใชท้รัพยสิ์นทางราชการ (๙๙.๖๓)  มีคะแนนสูง

ตามลาํดบั โดยมีตวัช้ีวดั การใช้งบประมาณ (๙๘.๐๑) มีคะแนนตํ่าสุด 

        ผลคะแนนประเมินตามเคร่ืองมือประเมิน EIT มีคะแนนตวัช้ีวดั การปรับปรุงระบบการทาํงาน (๙๘.๙๑) และ

มีคะแนนตวัช้ีวดัคุณภาพการดาํเนินงาน มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนน ประสิทธิภาพการส่ือสาร (๙๘.๒๕) มี

คะแนนตํ่าสุด 

      ผลคะแนนประเมินตามเคร่ืองมือประเมิน OIT มีคะแนนตวัช้ีวดัการป้องกนัการทุจริต ไดค้ะแนนเต็ม (๑๐๐) ซ่ึง

มีคะแนนสูงสุด และมคีะแนนตวัช้ีวดัการเปิดเผยขอ้มูล (๘๔.๙๒) ไดค้ะแนนตํ่าสุดและผลการประเมินยงัไม่ผ่าน 
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๑.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังาน เขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จาํแนกตามตวัช้ีวดั และจาํแนก ตาม

เคร่ืองมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อนัดบัแรก และคะแนนตํ่าสุด ๓ อนัดบัสุดทา้ย มีผลดงัน้ี  

     ๑.๕.๑ ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 

๖ จาํแนกตามตวัช้ีวดั และตามเคร่ืองมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๔ ลาํดบัแรกคือ  

            ๑.๕.๑.๑ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอนัดบั ๑ คอื ตวัช้ีวดัการป้องกนัการทุจริต (๑๐๐) 

            ๑.๕.๑.๒ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอนัดบั ๒ คือ การปฏิบติัหนา้ที่ (๙๙.๙๓)  

           ๑.๕.๑.๒ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอนัดบั ๓ คือ ตวัช้ีวดัการแกไ้ขปัญหาการทุจริต (๙๙.๘๑)     

           ๑.๕.๑.๓ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอนัดบั ๔ คือ ตวัช้ีวดัการใชท้รัพยสิ์นทางราชการ (๙๙.๖๓)  

     ๑.๕.๒ ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ จาํแนกตามตวัช้ีวดั และตามเคร่ืองมือประเมิน ทีม่ีคะแนนตํ่าสุด ๔ ลาํดบัสุดทา้ย คือ  

           ๑.๕.๒.๑ มีผลประเมินคะแนนตํ่าสุดอนัดบั ๑ คือ ตวัช้ีวดัการเปิดเผยขอ้มูล (๘๔.๙๒) 

           ๑.๕.๒.๒ มผีลประเมินคะแนนตํ่าสุดอนัดบั ๒ คือ ตวัช้ีวดั การใช้งบประมาณ (๙๘.๐๑) 

           ๑.๕.๒.๓ มผีลประเมินคะแนนตํ่าสุดอนัดบั ๓ คือ ประสิทธิภาพการส่ือสาร (๙๘.๒๕) 

           ๑.๕.๒.๔ มผีลประเมินคะแนนตํ่าสุดอนัดบั ๔ คือ คุณภาพการดาํเนินงาน (๙๘.๕๔) 
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๑.๖ ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

      ของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๑ การ

ปฏิบติัหนา้ที่ 

คะแนน ๙๙.๙๓ 

ระดบั AA ผ่านการ

ประเมิน 

       บุคลากรทุกคนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปฏิบติังานงาน ในหนา้ที่ความ

รับผิดชอบอยา่งมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในงาน ปฏิบติังานอยา่งมุ่งมัน่ 

ตั้ งใจ ทุ่มเท เสียสละ เต็มความรู้ ความสามารถ มีความ 

รับผิดชอบต่องานในหนา้ที่ โดยมีสมุดลงเวลาปฏิบติัราชการ

ของบุคลากรโดยปฏิบติัราชการตามเวลาท่ีทางการกาํหนด มี

บนัทึกขออนุญาตออกนอกสถานที่ โดยมีผูบ้งัคบับญัชาเป็น

ผูรั้บรอง มีรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ  มี

การพฒันาคุณภาพการให้บริการ โดย จัดทาํมาตรฐานการ

ให้บริการ จดัทาํแผนผงั ขั้นตอนการให้บริการ และจดัระบบ

การให้ บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการท่ี

กาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ซ่ึงต้องให้บริการ ให้เป็นไปดว้ย

ความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และเท่าเทียม

กนั และ ไม่มีการ เรียกรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่น 

ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่ แลกกับ การ

ปฏิบติัหน้าที่ และในกรณีช่วง เทศกาลหรือวาระสําคญัต่าง 

ๆ ตามขนบ ธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแ้ต่กรณีการให้ เงิน

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกและได้

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจัดทําสถานที่ รับรอง

ผูรั้บบริการ มีสถานที่ให้บริการแก่ผูรั้บบริการทุกคน อย่าง

เท่าเทียมกัน ซ่ึงผลการประเมินความ พึงพอใจ โดยการ

สแกน QR Code ณ จุด ให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน มีผล

ประเมิน ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๒ การใช้

งบประมาณ คะแนน 

๙๘.๐๑ ระดบั AA 

ผ่านการประเมิน 

       บุคลกรไดรั้บความรับรู้เก่ียวกบัแผนการใชจ่้าย

งบประมาณประจาํปี แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง และผลการ

ดาํเนินการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลกรภายในมส่ีวนร่วม

ในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ มีช่องทางให้

บุคลากรภายในสามารถแจง้บาะแสที่สงสัย มีมาตรการ

คุม้ครองผูร้้องเรียน และปรับปรุงมาตรการการจดัซ้ือ จดัจา้ง

และให้มีการกาํกบั ติดตามโดยคณะกรรมการ  เปิดโอกาส

ให้บุคลกรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ  มีช่องทางให้บุคลกรภายในสามารถแจง้

เบาะแสที่สงสัย มีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนปรับปรุง

มาตรการการจดัซ้ือจดัจา้ง  ติดประกาศต่าง ๆ เก่ียวกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาขอ้พสัดุมีขอ้มลูรายละเอียดผล 

การจดัซ้ือจดัจา้งมีขอ้มูลความกา้วหนา้ การจดัการเร่ือง

ร้องเรียน ในเวป็ไซดข์องหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๓ การใช้

อาํนาจ คะแนน 

๙๙.๓๗ ระดบั AA 

ผ่านการประเมิน 

ผูบ้ริหารของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ มีนโยบายการบริหารงานหลกัธรรมาภิบาล 

โดยมี หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ

ขอ้บงัคบัและกติกาต่าง ๆ ให้ทนัสมยั และเป็นธรรม 

ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการ

ยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งงเสมอภาคและ

เป็นธรรม หลักคุณธรรม โดยการรณรงคเ์พ่ือสร้างค่านิยมที่

ดีงามให้กบับุคลากรในหน่วยงาน ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

เสียสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพียรความมีระเบียบวินยั 

หลักความโปร่งใส เปิดเผยขอมู้ลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมา 

และสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุง

ระบบและกลไกการทาํงานของหน่วยงาน หลักความมีส่วน

ร่วม สนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ

ความเห็นในการตดัสินใจสาํคญั โดยเปิดโอกาสให้ บุคลากร

เขา้มามีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  อาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ มีความรับผดิชอบต่อความบกพร่องในหนา้ที่

การงานที่ตนรับผดิชอบอยู ่และพร้อมที่จะปรับปรุงแกไ้ขได้

ทนัท่วงที   หลักความคุ้มค่า ผูบ้ริหารตระหนกัว่ามมีี

ทรัพยากรค่อนขา้งจาํกดั ดงันั้นในการบริหารจดัการจาํเป็น

จะตอ้งยึดหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๔ การใช้

ทรัพยสิ์นทาง

ราชการ คะแนน 

๙๙.๖๓ ระดบั AA 

ผ่านการประเมิน 

     บุคลากรของสาํกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ มีความตระหนกั และมีความมุ่งมัน่ในการ

จดัการความเส่ียงใน เร่ืองการป้องกนัการใชผ้ลประโยชน์

ทบัซ้อน ในการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยสิ์น ของ

ทางราชากร ซ่ึงส่งผลให้บุคลากรของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไม่มีการนาํ

ทรัพยสิ์นของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือนาํไปให้

ผูอ้ื่น นอกจากน้ียงัมีกระบวนการในการให้บุคลากร ภายใน 

และภายนอกยืมทรัพยสิ์นของราชการ ซึงเป็นไปแนวปฏิบติั

ที่กาํหนดไวใ้นระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ

ที่กาํหนดไว ้และมกีารช้ีแจงแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ ใช้

ทรัพยสิ์นของราชการที่ถูกตอ้ง ให้บุคลากร ทราบ และ

นาํไปปฏิบติัในการประชุมฝ่ายบริหาร และมีการกาํกบั ดูแล

และตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ เป็นประจาํทุกปี 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๕ การ

แกไ้ขปัญหาการ

ทุจริต คะแนน 

๙๙.๘๑ ระดบั AA 

ผ่านการประเมิน 

     ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ ให้ความสําคญักบัการป้องกนั และต่อตา้น 

การทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจงั และมีการดาํเนินการอยา่ง

เป็นรูปธรรม โดยมีการทบทวน นโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีการ 

การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการและการให้ความรู้การป้องกัน

การทุจริต โดยวิทยากรจากสาํนกังานคลงัจงัหวดัเชียงใหม่ 

วิเคราะห์ความเลี่ยงการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ  2565 

โดยมีวิทยากรจากสํานักงาน ปปช. ร่วมบรรยายให้ความรู้

และกระบวนการจดัการความเส่ียงในองค์กร มีการดาํเนิน

กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจํานงสุจริตและมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส จํานวน 7 เร่ืองให้

บุคลากรไดรั้บทราบและถือปฏิบติั  กิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตขององค์กร มีการ

จดัทาํแผนงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และมีการ

แกไ้ขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน  ให้ลดลงหรือไม่มี

การทุจริต มีการจัดช่องทาง เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ มีการ

เผยแพร่แนวปฏิบติั เร่ืองร้องเรียน ซ่ึงสร้างความเช่ือมัน่ให้

บุคลากรภายในหน่วยงาน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ

ทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย และมีกระบวนการเฝ้าระวัง 

ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ

ตรวจสอบภายใน และ ของ สตง. ปปช. มาไปปรับปรุงการ

ทาํงานเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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            ตัวช้ีวัด/

รายละเอียด 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๖ คุณภาพ

การดาํเนินงาน   

คะแนน ๙๘.๕๔

คุณภาพการ

ดาํเนินงาน  ระดบั 

AA ผ่านการประเมิน 

     บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ไ ป ต าม มา ต ร ฐ า นการ

ปฏิบติังานที่กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ตามขั้นตอน ระยะเวลา

และเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบติัให้ขอ้มูลแก่รับบริการผูม้าติดต่อ 

หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ 

บิดเบือนขอ้มูล เจา้หน้าที่ไม่เรียกและไม่ให้ เงิน ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่น ๆ  ผูม้ารับบริการในหน่วยงาน มีความ

เช่ือมัน่ในการให้บริการและเห็นว่าเจา้หน้าที่ของสํานกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนที่กาํหนด

ไวต้ามมาตรฐานการปฏิบติังาน ให้บริการดว้ยความเต็มใจ 

ยิ้มแยม้แจ่มใส และการให้บริการที่ดี สร้างความพึงพอใจ

ให้กบัผูม้ารับการบริการ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวก

พอ้ง หรือมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

 

 

- 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๗ 

ประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร   คะแนน 

๙๘.๒๕ คุณภาพการ

ดาํเนินงาน  ระดบั 

AA ผ่านการประเมิน 

     มี ช่องทางการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานที่หลากหลาย สามารถให้ผูม้าขอรับบริการเขา้ถึง

ขอ้มูลง่าย รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

สอดรับกับนโยบายการเป็นรัฐบาล 4.0  ผู ้บริหารมอบ

นโยบายการเปิดเผยเป็นหลักเพ่ือให้สาธารณชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน มี

ช่องทางการติดต่อ รับฟังความคิดเห็น คาํติชมเก่ียวกบัการ

ทาํงาน การให้บริการ และเมื่อมีการตั้งคาํถามมาท่ีหน่วยงาน 

หน่วยงานก็จะมีการมอบหมายเจา้หน้าที่ในการตอบคาํถาม 

ให้ข้อมูลที่ถูกตอ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว ที่สําคัญหน่วยงาน

ตอ้งมีช่องทางการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบที่แยกส่วน เป็นความลบั ผ่านหน้าเว็ปไซต์ 

หรือช่องทางที่หลากหลาย และมีระบบการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว ชัดเจน พร้อมทั้งต้องประชาสัมพนัธ์

ช่องทางการร้องเรียน แจง้เบาะแสในการร้องเรียนการทุจริต

ไปยงัผูรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง 

 

 

 

 

- 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๘  การ

ปรับปรุงระบบการ

ทาํงาน คะแนน 

๙๘.๙๑ คุณภาพการ

ดาํเนินงาน  ระดบั 

AA ผ่านการประเมิน 

     บุคลากรในหน่วยงานมีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ 

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน

การดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั

ทรัพยากรมากย่ิงขึ้น และเปิดโอกาสให้ ผูรั้บบริการหรือผูม้า

ติดต่อ เขา้มามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพฒันากาดาํเนินงาน 

โดยการสาํรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

หน่วยงานตน้สังกดั 

 

 

 

 

- 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๙ การ

เปิดเผยขอ้มูล 

คะแนน ๘๔.๙๒ 

คุณภาพการ

ดาํเนินงาน  ระดบั B 

ไม่ผ่านการประเมิน 

   มีการเผยแพร่ขอ้มูลในการดาํเนินการท่ีเป็นธรรม โปร่งใส

ครบถว้น ถูกตอ้ง เป็น ปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานจาํ

จาํนวน ๕ ประเด็น คือ (๑) ขอ้มูลพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูล

พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพนัธ์ และการ ปฏิสัมพนัธ์ขอ้มูล (๒) 

การบริหารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบติังาน และ

การให้ บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแ้ก่ 

แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี และการจดัซ้ือจดัจา้ง

หรือการจดัหาพสัดุ(๔) การบริหาร และพฒันาทรัพยากร

บุคคล ไดแ้ก่ นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ดาํเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 

หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากร บุคคล และ (๕) 

การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่การจดัการ

เร่ืองร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิด

โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ขอ้มูลใน 

ประเด็นขา้งตน้แสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงาน

และการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

  โครงสร้าง

หน่วยงาน

คณะกรรมการ ก.

ต.ป.น. ไม่ชดัเจน 

ไม่ถกูตอ้ง  

ควรเพ่ิมช่องทาง

ให้บุคลากร 

 ภายในและ

ภายนอก 

 สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูล ขา่วสารการ

ดาํเนินการต่าง ๆ 

ของทางหน่วยงาน 

ส่ือสารให้คาํตอบ

กบั ผูส้อบถามได ้

Q&A)อยา่ง

ทนัท่วงที  

ประกาศต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการจดัซ้ือ

จดัจา้งหรือ การ

จดัหาขอ้พสัดุ 

มีขอ้มลู
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รายละเอียดผลการ

จดัซ้ือจดัจา้ง

ปรับปรุงขอ้มูล

ความกา้วหนา้ 

 การจดัการเร่ือง

ร้องเรียน 

แสดงรายละเอียด

ของมาตรฐาน 

 การปฏิบติังาน 

มีช่องทางที่

บุคคลภายนอก 

   สามารถขอรับ

บริการกบั

หน่วยงานผ่าน

ช่องทางออนไลน์

ที่หลากหลาย 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตวัช้ีวดัที่ ๑๐ การ

ป้องกนัการทุจริต   

คะแนน ๑๐๐ 

คุณภาพการ

ดาํเนินงาน  ระดบั 

AA ผ่านการประเมิน 

    การแสดงเจตจาํนงสุจริตของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในหน่วยงานดาํเนินการการประเมินความเส่ียงการ

ทุจริตประจาํปีงบประมาณที่เป็นปัจจุบนั การดาํเนินการเพ่ือ

จดัการความเส่ียงทุจริต กิจกรรมการเสริมสร้างวฒันธรรม

องคก์ร ดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

ประจาํปี พร้อมทั้งรายงานการกาํกบัติดตามการดาํเนินการ

ป้องกนัในการทุจริต  รายงานผลการดาํเนินการป้องกนั การ

ทุจริต มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส

ภายในหน่วยงานและการดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อมทั้ง

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเพ่ือวางแผนการดาํเนินโครงการ

ในปีงบประมาณถดัไป 

 

 

 

 

- 
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๒.  ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน และจุดที่ควรพัฒนาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

               ๒.๑  ผลการประเมินตามแบบวดัการรับรู้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ตัวช้ีวัดที่ ๑-๕ ได้คะแนนเท่ากับ ๒๙.๘๑ (เป็นคะแนนที่ได้ทาํการคูณค่านํ้ าหนักแล้ว)  บ่ง

ช้ีให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน มีความเขา้ใจและเช่ือมัน่ในการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมการบริหารงานองคก์รให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล อยา่งไรก็ดี มีจุดแข็งและ

จุดที่ตอ้งพฒันาไว ้ดงัต่อไปน้ี โดยสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไดต้ั้งเป้าหมายของ

แต่ละตวัช้ีวดั ไวท้ี่ร้อยละ ๙๕  (เป็นคะแนนที่ยงัไม่ไดคู้ณค่านํ้าหนกัคะแนน) 

จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ ๙๕) จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด คือ 

ตวัช้ีวดัที่ ๑  การปฏิบติัหนา้ที่                 ไดร้้อยละ ๙๙.๙๓ 

ตวัช้ีวดัที่ ๒  การใชง้บประมาณ               ไดร้้อยละ ๙๘.๐๑ 

ตวัช้ีวดัที่ ๓  การใชอ้าํนาจ                ไดร้้อยละ ๙๙.๓๗ 

ตวัช้ีวดัที่ ๔  การใชท้รัพยสิ์นทางราชการ               ไดร้้อยละ ๙๙.๖๓ 

ตวัช้ีวดัที่ ๕  การแกไ้ขปัญหาการทุจริต               ไดร้้อยละ ๙๙.๘๑ 

จุดที่ตอ้งพฒันา  (ตวัช้ีวดัที่ไดค้ะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ) จาํนวน - ตวัช้ีวดั คือ 

- 

                    ตวัช้ีวดัที่หน่วยงานเห็นว่าไดค้ะแนนในตวัช้ีวดั IIT นอ้ยที่สุด และควรจะยกระดบัคะแนน พฒันาเพ่ือ

ความยัง่ยืนให้อยูใ่นระดบั AA คือตวัช้ีวดัที่ ๒ การใช้งบประมาณ หน่วยงานเห็นว่าควรตอ้งเพ่ิมกระบวนการสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจ ส่ือสารกบับุคลากรของหน่วยงานในเร่ืองแผนการใช้งบประมาณประจาํปีอยา่งโปร่งใส คุม้ค่า 

ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้ไม่ปล่อยให้มีการใชง้บประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือประโยชน์เฉพาะกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง ผูบ้ริหารตอ้งมีมาตรการการลงโทษบุคลากรที่เบิกจ่ายเป็นเท็จ และมีมาตรการเฝ้าระวงั เพ่ือลดความ

เส่ียงในเร่ืองดังกล่าว เช่น ลดความเส่ียงในเร่ืองการเบิกค่าล่วงเวลาเท็จ ลดความเส่ียงในเร่ืองการเบิกค่าวสัดุ

อุปกรณ์เท็จ ลดความเส่ียงในการเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จ ฯลฯ ทั้งยงัตอ้งให้ความสําคญักบัระบบการ

ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์

ให้แก่รายใดรายหน่ึง และที่สําคญับุคลากรทุกกลุ่มสามารถท่ีจะตรวจสอบ สอบทาน สอบถาม ทกัทว้ง ร้องเรียน 

ในเร่ืองการใชจ่้ายงบประมาณ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นงบประมาณร่วมกนั  

                   ๒.๒  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ตวัช้ีวดัที่ ๖-๘ ไดค้ะแนนเท่ากบั ๒๙.๕๗  (เป็นคะแนนที่ไดท้าํการคูณค่านํ้าหนกั

แลว้) บ่งช้ีให้เห็นประชาชนหรือผูม้ารับบริการในหน่วยงาน มีความเช่ือมัน่ในการให้บริการและเห็นว่าเจา้หน้าที่

ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐานการปฏิบติังาน ให้บริการ

ดว้ยความเต็มใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส และการให้บริการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผูม้ารับการบริการ ไม่มีการเอื้อ

ประโยชน์ให้แก่พวกพอ้ง หรือมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด อยา่งไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ตอ้ง 
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พฒันาไว ้ดังต่อไปน้ี (โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละ

ตวัช้ีวดั ไวท้ี่ร้อยละ ๙๕) 

จุดแข็ง (ตวัช้ีวดัที่ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๕) จาํนวน ๓ ตวัช้ีวดั คือ 

ตวัช้ีวดัที่ ๕ คุณภาพการให้บริการ   ไดร้้อยละ ๙๘.๕๔ 

ตวัช้ีวดัที่ ๖ ประสิทธิภาพการส่ือสาร                ไดร้้อยละ ๙๘.๒๕ 

ตวัช้ีวดัที่ ๗ การปรับปรุงระบบการทาํงาน   ไดร้้อยละ ๙๘.๙๑ 

 

 จุดที่ตอ้งพฒันา (ตวัช้ีวดัที่ไดค้ะแนนตํ่ากว่าร้อยละ95) จาํนวน - ตวัช้ีวดั คือ 

 - 

 ตวัช้ีวดัที่หน่วยงานเห็นว่าไดค้ะแนนในตวัช้ีวดั EIT น้อยที่สุด และควรจะยกระดบั พฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

ให้คะแนนให้อยูใ่นระดบั AA คือตวัช้ีวดัที่ ๖ ประสิทธิภาพการส่ือสาร หน่วยงานเห็นว่าควรตอ้งเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถให้ผูม้าขอรับบริการเขา้ถึงขอ้มูลง่าย รวดเร็ว 

โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยั สอดรับกบันโยบายการเป็นรัฐบาล ๔.๐  ผูบ้ริหารมอบนโยบายการเปิดเผย

เป็นหลกัเพ่ือให้สาธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของหน่วยงานไดอ้ยา่งโปร่งใส ชดัเจน มีช่องทางการติดต่อ รับฟัง

ความคิดเห็น คาํติชมเก่ียวกบัการทาํงาน การให้บริการ และเมื่อมีการตั้งคาํถามมาท่ีหน่วยงาน หน่วยงานก็จะมีการ

มอบหมายเจา้หนา้ที่ในการตอบคาํถาม ให้ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว ที่สาํคญัหน่วยงานตอ้งมีช่องทางการ

ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีแยกส่วน เป็นความลบั ผ่านหน้าเวปไซต์ หรือช่องทางที่

หลากหลาย และมีระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว ชัดเจน พร้อมทั้งต้องประชาสัมพนัธ์ช่องทางการ

ร้องเรียน แจง้เบาะแสในการร้องเรียนการทุจริตไปยงัผูรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง 

                   ๒.๓  ผลการประเมินตามแบบวดัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตัวช้ีวดัที่ ๙-๑๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๓๖.๙๘  (เป็นคะแนนที่ได้ทาํการคูณค่านํ้ าหนักแล้ว) บ่ง

ช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานยงัไม่ผ่านในตวัช้ีวดัขอ้ที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเวปไซต์ทางการ

ของหน่วยงาน แต่หน่วยงานมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการดาํเนินการ

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไดค้รบถว้น โดยเฉพาะในเร่ืองการดาํเนินการ

ตามประกาศเจตจาํนงเขตสุจริตของผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยา่งไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ตอ้งพฒันา

ไว ้ดงัต่อไปน้ี (โดยสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไดต้ั้งเป้าหมายของแต่ละตวัช้ีวดั ไว้

ที่ร้อยละ ๙๕) 

                    จุดที่ตอ้งพฒันา คือ ตวัช้ีวดัที่ ๙ การเปิดเผยขอ้มูล ไดร้้อยละ ๘๔.๙๒ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

สาํหรับตวัช้ีวดัน้ี คือร้อยละ ๙๕   

                    ตวัช้ีวดัที่ไม่ผ่าน และตอ้งพฒันา (ได ้๐ คะแนน) มี ๔ OIT คือ O๑,O๒๐,O๒๖ และ O๒๗ 

                    ข้อ O1 ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสร้างหน่วยงาน จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานได้แสดงแผนภาพ

โครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่ชัดเจน ไม่มีการวางจุดประในโครงสร้าง ก.

ต.ป.น. หน่วยงานตอ้งปรับปรุงการนาํเสนอขอ้มูลผงัโครงสร้างของหน่วยงาน และผงั ก.ต.ป.น.ให้ถูกตอ้งมากขึ้น 
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                    ข้อ O๒๐ การบริหารเงินงบประมาณ :  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาํปี ๒๕๖๔ จากการ

วิเคราะห์พบว่าหน่วยงานไม่ไดแ้สดงรายละเอียดตรงตามตวัช้ีวดัครบถว้น แสดงแต่งบการเงินประจาํปี ไม่ไดแ้สดง

ขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการใชจ่้าย ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  หน่วยงานไดแ้จง้กลุ่ม

ที่จดัทาํเอกสารรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ ประจาํปี ๒๕๖๔ ให้ถูกตอ้งครบถว้นตามตวัช้ีวดั 

                     ข้อ O๒๖ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานแสดงผลการดาํเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ไม่ครบถว้น 

ชัดเจน ตามตวัช้ีวดั หน่วยงานไดแ้จง้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาํเนินการทบทวนการรายงานการดาํเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ให้ชัดเจนโดยให้มีผลการวางแผนอัตรากาํลัง การสรรหาคนดีคนเก่งมา

ปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากร การสร้างทางกา้วหนา้ในสายอาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุ

คลกร การประเมินผลการปฏิบติังาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินยัของบุคลากรในหน่วยงาน ที่สอดคลอ้งกบั

นโยบายการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                          ข้อ O๒๗ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากร

บุคคล จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงาน บนัทึกขอ้มูลหลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถว้น 

ตามเกณฑ์ตวัช้ีวดั หน่วยงานไดแ้จง้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาํเนินการทบทวนหลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ให้ครบถว้นทั้ง 5 หัวขอ้หลกัเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล คือ เกณฑ์การสรรหา

และคดัเลือกบุคลากร , เกณฑก์ารบรรจุและแต่งตั้ง , เกณฑก์ารพฒันาบุคลากร , เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน

บุคลากร และเกณฑก์ารให้คุณให้โทษและการสร้างขวญักาํลงัใจ 

     หมายเหตุ : ตวัช้ีวดัที่ ๙ การเปิดเผยขอ้มูล 

๙.๑   ขอ้มูลพ้ืนฐาน (O๑-O๙) 

๙.๒  การบริหารงาน (O๑๐-O๑๗) 

๙.๓  การบริหารเงินงบประมาณ (O๑๘-O๒๔) 

๙.๔  การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล (O๒๕-O๒๘) 

๙.๕  การส่งเสริมความโปร่งใส (O๒๙-O๓๓) 

        ตวัช้ีวดัที่ ๑๐  การป้องกนัการทุจริต 

๑๐.๑  การดาํเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (O๓๔-O๔๑) 

๑๐.๒  มาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต (O๔๒-O๔๓) 
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๓.  ผลการวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

     เขต ๖ มีดังนี้ 

              จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ โดยมี จุดแข็ งคือ  ตัว ช้ีวัดที่  ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

ซ่ึงตวัช้ีวดัน้ี มี ๒ OIT คือ O๔๒ และ O๔๓ คือ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ

การดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คณะทาํงานจึงคงสภาพคะแนน

และนาํผลการดาํเนินงานในปีปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มาวิเคราะห์เพ่ือดาํเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 ๔.  แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      เชียงใหม่ เขต ๖ มีดังนี้ 

              จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  จุดที่ตอ้งพฒันา คือ ตวัช้ีวดัที่ ๙ การเปิดเผยขอ้มูล ไดร้้อยละ ๘๔.๙๒ ไม่บรรลุตาม

เป้าหมายที่ไดต้ั้งไวส้าํหรับตวัช้ีวดัน้ี คือร้อยละ ๙๕ 

           ๔.๑ แนวทางการนาํผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่เป็นขอ้บกพร่อง/จุดอ่อน ไปสู่การปฏิบติัของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๖ มดีงัน้ี 

                 ๔.๑.๑  จดัทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัที่เป็นขอ้บกพร่อง/จุดอ่อน ดงัน้ี 
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มาตรการ ตวัช้ีวดัที่เป็น

จุดอ่อน 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

๑. มาตรการในการ

ดาํเนินการเผยแพร่

ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

๙.๑ ขอ้มูลพ้ืนฐาน โครงสร้างหน่วยงาน : โครงสร้างหน่วยงาน จากการวิเคราะห์

พบว่าหน่วยงานไดแ้สดงแผนภาพโครงสร้างการบริหารงาน

และโครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่ชัดเจน ไม่มีการ

วางจุดประในโครงสร้าง ก.ต.ป.น. หน่วยงานตอ้งปรับปรุง

การนําเสนอข้อมูลผงัโครงสร้างของหน่วยงาน และผงั ก.

ต.ป.น.ให้ถูกตอ้งมากขึ้น 

๒. มาตรการ

ส่งเสริมความ

โปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 

๙.๓ การบริหาร

เงินงบประมาณ  

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี : รายงานผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจาํปี ๒๕๖๔ จากการวิเคราะห์พบว่า

หน่วยงานไม่ไดแ้สดงรายละเอียดตรงตามตัวช้ีวดัครบถว้น 

แสดงแต่งบการเงินประจาํปี ไม่ได้แสดงข้อมูลรายละเอียด

สรุปผลการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ

ตามเป้าหมาย  หน่วยงานไดแ้จง้กลุ่มที่จดัทาํเอกสารรายงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๔ ให้ถูกต้อง

ครบถว้นตามตวัช้ีวดั 

๓. มาตรการ

ส่งเสริมความ

โปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 

๙.๔ การบริหาร

และพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : : 

การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก

การวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานแสดงผลการดาํเนินงานตาม

นโยบายการบริหารงานบุคคล ไม่ครบถ้วน ชัดเจน ตาม

ตัว ช้ีวัด  ห น่ ว ยง า น ไ ด้แ จ้ง ใ ห้ ก ลุ่ มบ ริ ห า ร ง านบุคคล 

ดาํเนินการทบทวนการรายงานการดาํเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล  ให้ชัดเจนโดยให้มีผลการ

วางแผนอตัรากาํลงั การสรรหาคนดีคนเก่งมาปฏิบติังาน การ

พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลกร การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา

วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ที่สอดคลอ้งกบันโยบายการ

บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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มาตรการ ตวัช้ีวดัที่เป็น

จุดอ่อน 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

๔. มาตรการ 

ส่งเสริมความ

โปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 

๙.๔ การบริหาร

และพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

หลัก เกณฑ์การบริหาร แล ะพัฒนา ทรัพยาก รบุ ค คล  : 

หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล จากการ

วิเคราะห์พบว่าหน่วยงาน บนัทึกขอ้มูลหลกัเกณฑก์ารบริหาร

และพฒันาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถว้น ตามเกณฑ์ตัวช้ีวดั 

หน่วยงานได้แจ้งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดําเนินการ

ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ให้ครบถ้วนทั้ง 5 หัวข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล คือ เกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกบุคลากร , 

เกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ ง , เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร , 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร และเกณฑก์าร

ให้คุณให้โทษและการสร้างขวญักาํลงัใจ 

 

 

๔.๑.๒  ประกาศใช้มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่   

              การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๔.๑.๓   แต่งตั้ งผู ้รับผิดชอบ และผู้ก ํากับ ติดตามในการขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการ ส่งเสริม 

              คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

              เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๔.๑.๔  จัดทําแบบติดตามการดํา เนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน 

               สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

 ๔.๑.๕  ประชุมช้ีแจงเก่ียวกับแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 

              สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

 ๔.๑.๖   กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในภายใน 

               สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๔.๑.๗   ประเมินผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสาํนกังานเขต 

              พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๔.๑.๘   รายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในภายใน 

             สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ 

ประเด็นการประเมนิ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กําหนดแล้วเสร็จ 

(กําหนดแผนรายไตรมาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1) การสร้างการรับรู้เก่ียวกบั

แผนการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีของหน่วยงาน และกาํหนด

มาตรการในการบริหารงบประมาณ 

และการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1.จดัประชุมช้ีแจงการจดัทาํแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจาํปีให้บุคลากรในหน่วยงาน

และเผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานไดรั้บรู้ 

2. กาํหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ 

และการจดัซ้ือจดัจา้งพร้อมทั้งแต่งตั้ง

ผูรั้บผิดชอบของผูก้าํกบัติดตาม และรายงาน

ผลการดาํเนินงาน 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

ผูบ้ริหารและบุคลากรในสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ รับรู้แผนการใชจ่้าย

งบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผูบ้ริหารและบุคลากรในสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ รับทราบมาตรการ

และถือปฏิบติั 

กลุ่มนโยบายและแผน 

(นางสาวสิริลกัษณ์  ศรี

มณี) 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย ์

(นางสาวเรณู  อุตรชยั) 

2) การใชจ่้ายงบประมาณ - จดัทาํหนงัสือแจง้เวียนให้เจา้หนา้ที่รับทราย

การเขา้พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการ

ดาํเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณโดย

ทัว่ถึง และระบุช่องทาการสอบถามเก่ียวกบั

การดาํเนินงานและหรือการใชจ่้ายงบประมาณ 

รอบ ๖ เดือน 

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕ 

รอบ ๑๒ เดือน 

กนัยายน -ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่รับรู้รับทราย

การดาํเนินงานของ สพป. ชม. ๖ ทั้ง

ระบบ และส่งผลให้มีความเขา้ใจ

การดาํเนินงานของแต่ละโครงการ

ซ่ึงจะทาํให้การดาํเนินงานต่าง ๆ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย ์

(นางสาวเรณู  อุตรชยั) 
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3) การจดัซ้ือจดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ

และการตรวจรับพสัดุ 

- ควรมีการเผยแร่รายละเอียดการจดัซ้ือจดัจา้ง/

การจดัหาพสัดุ ให้เจา้หนา้ที่ และผูบ้ริหาร 

ทราบอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการต่อเน่ือง ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่ไดรั้บรู้ขอ้มูล

การจดัซ้ือจดัจา้งการจดัหาพสัดุของ

หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย ์

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๙  

ประเด็นการประเมนิ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ     

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 

(กําหนดแผนรายไตรมาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขอ้มูลพ้ืนฐาน 1. จัด แ ส ด ง ข้อ มู ล ก า ร ติ ด ต่ อ  แ ผ น ท่ี ตั้ ง 

     หน่วยงาน 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงสร้างหน่วยงานมีความ

ชดัเจน ทนัสมยั  และเป็นปัจจุบนั  

กลุ่มงานอาํนวยการ 

(นายชาญชยั  แสงกร) 
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                                                                           ส่วนท่ี ๓  

                  การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

                        จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งในของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  มีจุดท่ีตอ้งพฒันา คือ ตวัช้ีวดัที่ ๙ การ

เปิดเผยขอ้มูล ไดร้้อยละ ๘๔.๙๒ ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวส้ําหรับตวัช้ีวดัน้ี คือร้อยละ ๙๕  

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ไปสู่การปฏิบัติ ของ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๖ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ

โปร่งใน  เพ่ือพฒันาประเด็นที่ตอ้งพฒันาให้ดีขึ้น ดงัน้ี 

                        ๑. จัดทําและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเชียงใหม่ เขต ๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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คํานํา 

 

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเจตนารมณ์มุ่งหวงัให้หน่วยงานไดก้าํหนดแนวทางการขบัเคลื่อนการ

ดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ ซ่ึงรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฉบับน้ีจะประกอบด้วยไปด้วย 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง  มาตรการในการดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

และมาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ซ่ึงสอดคลอ้งตามผลการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือให้การขบัเคลื่อนการดาํเนินการดงักล่าว เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย มีความสาํเร็จตามเป้าหมายที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไดจ้ดัทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้อง

พฒันาให้ดีขึ้น มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบบัน้ี หวงัเป็น

อยา่งย่ิงว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดบัค่าดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอนัดบัและ ผล

คะแนนที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 

                                                          
       (นายชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

           พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 
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การขบัเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.................................................... ๑ 

๑. ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  

 เร่ือง  มาตรการในการดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ....................................................... ๒ 

๒. ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  

    เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง........................................................... ๔ 

๓. ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  

 เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

 ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖………………………………………………………………….... ๘ 

๔. ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  

   เร่ืองมาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔……………………….. ๑๑ 

ภาคผนวก……………………………………………………………………………… ๑๕ 

 - คาํส่ังแต่งตั้ง คณะกรรมการจดัทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

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

 

๑๖ 

 - หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการจดัทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ๑๘ 
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การขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้กําหนดแนวทางการขับเคลื่อน 

การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๖ เพ่ือนาํสู่การแกไ้ขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่

ตอ้งพฒันาให้ดีขึ้น ในการปรับปรุงระบบการทาํงาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรม และความโปร่งใสของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแกไ้ข จาํนวน ๑ ตัวช้ีวดั คือ ตัวช้ีวดัที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ส่วน

ตัวช้ีวดัที่ ๒ การใช้งบประมาณ เป็นตัวช้ีวดัที่ทางสํานักงานเขตพ้ืนที่ยงัต้องพฒันาต่อ ซ่ึงได้ขับเคลื่อนการ

ดาํเนินการ โดยการจดัทาํและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ซ่ึงประกอบด้วย ๔ มาตรการใหญ่ ได้แก่ มาตรการในการ

ดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง  มาตรการส่งเสริม

ความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  และมาตรการ

จดั การเร่ืองร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  ดงัรายละเอียดการดาํเนินการแต่ละมาตรการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เร่ือง  มาตรการในการดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

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

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ไดม้ีการกาํหนดมาตรการใน                    การ

ดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซตข์องสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 

๖  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ผูรั้บบริการและประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก และสามารถตรวจสอบการดาํเนินการของ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ตามนโยบายที่ไดป้ระกาศไว ้ 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงประกาศมาตรการในการดาํเนินการ

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

ประกอบดว้ย 

  ข้อ ๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ตาม มาตร ๗ และมาตรา ๙ 

   ๑.๒ ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดาํเนินงาน 

   ๑.๓ ขอ้มูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ 

 ข้อ ๒ บุคคลที่นําเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่เผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสาํนกังาน  เขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ที่ไดรั้บการแต่งตั้ง 

 ขอ้ ๓ วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

  ๓.๑ กรณีขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม 

มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มีวิธีการและขั้นตอน ดงัน้ี 

   ๑) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาํข้อมูล เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพและบันทึกขอ

อนุมัติผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์และ

จดัเก็บเป็นขอ้มูลข่าวสารของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

     ๒) เมื่อผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ อนุมติั

แลว้ เจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบจดัส่งขอ้มูลที่บนัทึกเป็นไฟล ์PDF หรือไฟลรู์ปภาพ มอบให้เจา้หนา้ที่เผยแพร่ขอ้มูล
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ต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซตข์องสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และ จดัเก็บเป็นขอ้มูล

ข่าวสารของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

    ๓.๒ กรณี ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม          

การดาํเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เจา้หน้าที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ที่ได้รับการแต่งตั้ ง 

ดําเนินการนําเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ และจดัเก็บเป็นขอ้มูลข่าวสารของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้

ทนัท ี

   ๓.๓ กรณีขอ้มูลข่าวสารอื่นนอกหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ มีวิธีการและขั้นตอน ดงัน้ี 

   ๑) เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมติันาํขอ้มูลข่าวสารเผยแพร่ต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เพ่ือให้ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ พิจารณาอนุมติั 

    ๒) เมื่อผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ อนุมติั

แลว้ เจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบจดัส่งขอ้มูลที่บนัทึกเป็นไฟล ์PDF หรือ ไฟลรู์ปภาพ มอบให้เจา้หนา้ที่เผยแพร่ขอ้มูล

ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ที่ไดรั้บการแต่งตั้ง 

นาํเขา้ขอ้มูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

และจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนัและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
     

   ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗ พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                            

                                            
 

(นายชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
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ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

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

 เพ่ือให้การบริหารราชการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นไป

ตามหลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตลอดจนสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคลอ้งกบั

หลกัการตามมาตรา ๘ ชองพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือคุม้ค่า 

โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได ้สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

เขต ๖ จึงกาํหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือให้การปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ใน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและโปร่งใส ตาม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดงัน้ี  

  ๑. นโยบายดา้ยความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งขอ้มูล

การดาํเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการ

ปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาขอ้เรียนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีมาตรการ ดงัน้ี  

   ๑.๑ ให้ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยความโปร่งใส ดงัน้ี  

๑.๑.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วนัทาํการ 

หลงัจากวนัที่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  

    ๑.๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างได ้โดยมีองค์ประกอบ ช่ือโครงการ งบประมาณผูไ้ด้รับคัดเลือก 

วิธีการจดัหา  

    ๑.๑.๓ กาํหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวขอ้งระหว่างเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้ง

กบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และผูเ้สนองาน เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

   ๑.๒ ให้ดาํเนินการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับ

ทราย ผ่านเวบ็ไซตแ์ละส่ืออื่น ๆ ดงัน้ี  

    ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่การจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลา

ตามที่กฎหมายกาํหนด 

    ๑ . ๒. ๒ ป ร ะ ก า ศ เผ ยแ พ ร่ ห ลัก เก ณ ฑ์ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า คัด เลื อ ก /ตัด สิ น ผ ล  

การจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการ  
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    ๑.๒.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการคาํนวณราคากลางแต่ละโครงการ  

    ๑.๒.๔ ประกาศเผยแพร่ผลการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจดัซ้ือจดั

จา้งและเหตุผลที่ใชใ้นการตดัสินผลการจดัซ้ือจดัจา้ง  

 

๑.๓ ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลของหน่วยงาน ดงัน้ี  

    ๑.๓.๑ มีหน่วยประชาสัมพนัธ์ ณ ที่ทาํการของหน่วยงาน  

    ๑.๓.๒ มีขอ้มูลอาํนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาํหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ

ส่ืออื่น ๆ  

    ๑.๓.๓ มีการเผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินงานของหน่วยงานทางส่ือต่าง ๆ  

   ๑.๔ เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามภารกิจ

หลกั ดงัน้ี  

    ๑.๔.๑ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลกั  

    ๑.๔.๒ จดัทาํแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลกั  

    ๑.๔.๓ ดาํเนินการโครงการตามภารกิจหลกั  

  ๒. นโยบายดา้นความปลอดภยัจากการทุจริตในการปฏิบติังาน หมายถึง การทาํให้หน่วยงานปลอดจาก

การทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ หรือรับสินบน 

โดยมีมาตรการ ดงัน้ี  

   ๒.๑ ผูบ้ริหารของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง

เชิงอุปถมัภ ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกบัคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  

   ๒.๒ เจา้หน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะตอ้ง ม่เรียก

รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกบัการให้บริการหรืออาํนวยความสะดวก  

   ๒.๓ เจา้หน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะตอ้งไม่ใช้

อาํนาจหนา้ที่ เพ่ือเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพอ้ง  

   ๒.๔ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง               

ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน  

   ๒.๕ การดาํเนินงาน/การอนุมติัต่าง ๆ ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต ๖ จะตอ้งไม่มกีารแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผูม้ีอาํนาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

  ๓. นโยบายดา้นคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน หมายถึง มีการกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติังานที่

ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเร่ืองการบริหารงานบุคคลการ

บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอ้มใน การทาํงาน โดยมีมาตรการ ดงัน้ี  

 ๓.๑ ให้มีการปฏิบติังานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั โดยจดัทาํคู่มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั และจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบติังานตามภารกิจหลกั 
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   ๓.๒ ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดง

ขั้นตอนการปฏบิติังานตามภารกิจหลกั และระยะเวลาที่ใช้ในการดาํเนินการให้ผูรั้บบริการ หรือผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียทราบอยา่งชัดเจน และจดัให้มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเวน้           การปฏิบติั

หนา้ที่ตามภารกิจ    

   ๓.๓ เจา้หน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ตอ้งปฏิบติังาน

ตามระเบียบ ขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลกัความถูกตอ้งอยูเ่สมอ  

   ๓.๔ เจา้หน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ตอ้งปฏิบติังาน

โดยยึดหลกัความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั  

   ๓.๕ สร้างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจา้หนา้ที่ให้ปฏิบติังานดว้ยความจงรักภกัดี  

   ๓.๖ ให้มีการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การสัมมนา อยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั  

   ๓.๗ การใชจ่้ายเงินงบประมาณให้เป็นไปดว้ยความจาํเป็น คุม้ค่า โปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

   ๓.๘ มีการมอบหมายงานดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ส่ังงานในเร่ืองส่วนตวั  

   ๓.๙ ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กาํหนดเป้าหมาย ติดตามให้คาํแนะนาํ และร่วม

แกปั้ญหาในงานที่ไดรั้บมอบหมายร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

   ๓.๑๐ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม

อยา่งสมํ่าเสมอ  

  ๔. นโยบายด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ                       

การส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดเก่ียวกบันโยบาย ให้เจา้หน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้

ความสาํคญัถึงการปฏิบติังานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส โดยมีมาตรการ ดงัน้ี  

   ๔.๑ ให้มีการประกาศ/แจง้เวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ให้แก่เจา้หนา้ที่

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ รับทราบและถือปฏิบติัร่วมกนัตามนโยบาย/

มาตรการ เพ่ือพฒันาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

   ๔.๒ ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี

คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ให้แก่สาธารณชนไดรั้บทราบผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงานหรือส่ืออื่น ๆ  

  ๕. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจง้ปัญหาการทุจริตของเจา้หนา้ที่ให้ผูติ้ดต่อขอรับบริการสามารถ

ร้องเรียนไดผ่้านช่องทาง ดงัน้ี  

   ๕.๑ ติดต่อดว้ยตนเองไดท้ี่ อาคารอาํนวยการ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖  

   ๕.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๖ 

กลุ่มอาํนวยการ  ๑๙๐ หมู่ ๑๕ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๖๐ 



36 
 

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

ช่องทางร้องเรียน 

  ๖. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีหน้าที่จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  นับแต่วนั

เร่ิมตน้ปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

ประกาศฉบบัน้ี ให้ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนักงานราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ถือปฏิบติัตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพฒันาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ ความ

โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงประกาศ

ให้ทราบโดยทัว่กนั 

 

   ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                            

 

                                            
(นายชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma6/
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ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

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

 ตามที่สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ไดวิ้เคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงพบประเด็นที่

เป็นขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ๑ ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ ๙ การเปิดเผยขอ้มูล และตวัช้ีวดัที่ทาง

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ยั ง เ ล็ ง เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ เ กิ ด 

ความยัง่ยืนต่อไป ไดแ้ก่ตวัช้ีวดัที่ ๒ การใชง้บประมาณ และตวัช้ีวดั ๑๐ การป้องกนัการทุจริต ดงันั้นเพ่ือให้การ

ดําเนินงานในภารกิจงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบติังาน จึง

กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ ให้บุคคลกรในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไดถ้ือปฏิบติั ดงัน้ี 

 ๑. มาตราการให้บริการแก่ผูรั้บบริการของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

   ๑.๑ ให้ทุกกลุ่มงานจดัระบบ จดัเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการ และจดัสถานที่ใน

การอาํนวยความสะดวก สาํหรับให้บริการแก่ผูรั้บบริการ 

   ๑.๒ กลุ่มงานจัดเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู ้รับบริการ (ถ้ามี) 

   ๑.๓ บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผูรั้บบริการ ตามแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

    ๑.๓.๑ บริการดว้ยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส เต็มใจให้บริการ 

    ๑.๓.๒ บริการดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ดว้ย ความเต็มใจ

อยา่งเป็นกลัยาณมิตร 

   ๑.๓.๓ ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ตอบขอ้ซกัถาม อยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 

    ๑.๓.๔ ให้บริการตรมขั้นตอนการให้บริการ ตามลาํดบัก่อน - เหลงัอยา่งยติุธรรม 

   ๑.๔ ประเมินความพึงพอใจผูรั้บริการ โดยจดัทาํ QR Code ให้ผูรั้บบริการไดป้ระเมินความพึง

พอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน 

   ๑.๕ กาํหนดให้กลุ่มอาํนวยการ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่       เขต ๖ 

เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามมาตรการน้ี 
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   ๑.๖ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผูอ้าํนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัหาอาหารกลางวนั อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมของ สาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   ๒.๑ กาํหนดไม่ให้เจา้หนา้ที่หรือผูรั้บผิดชอบแผนงาน/โครงการ ทุกกลุ่มในสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ดาํเนินการจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้งอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ในการประชุม อบรม ภายในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๒.๒ ให้กลุ่มอาํนวยการเป็นผูป้ระสาน และบริการอาหารกลางวนั อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมใน

การจดัประชุม/อบรม ภายในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๒.๓ เจ้าหน้าที่ / ผู ้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่จัดประชุม/อบรม และประสงค์ให้มี               

การบริการอาหารกลางวนั อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ให้ดาํเนินการ ดงัน้ี 

    ๒.๓.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้

ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อนุมติัให้ดาํเนินการ โดยจะตอ้งระบุ

รายละเอียดการประชุม/อบรม วนั เวลา ห้องประชุม จาํนวนคน อตัราการเบิกจ่าย แหล่งงบประมาณที่เบิกจ่าย 

     ๒.๓.๒ ประสานและจัดส่งสําเนาบันทึกที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กลุ่มอาํนวยการได้

ให้บริการอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม/อบรม และจดัส่งลายมือช่ือผูเ้ขา้ประชุมอบรม

ให้กลุ่มอาํนวยการ เมื่อดาํเนินการประชุม/อบรม แลว้เสร็จ 

    ๒.๔ กาํหนดให้กลุ่มอาํนวยการ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ขต ๖ เป็น

ผูรั้บผิดชอบเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตรามาตรการน้ี 

   ๒.๕ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผูอ้าํนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

  ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างจัดทําเอกสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   ๓.๑ การจัดจ้างทาํเอกสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

ดาํเนินการจดัจา้งโดยเจา้หนา้ที่พสัดุของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ 

   ๓.๒ เจา้หนา้ที่ของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ที่ประสงคจ์ดัทาํ

เอกสารให้ดาํเนินการดงัน้ี 

    ๓.๒.๑ บนัทึกขออนุมติัจา้งทาํเอกสารให้ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อนุมัติให้ดาํเนินการ โดยระบุรูปแบบ/ลักษณะเอกสาร จาํนวน และแหล่ง

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
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    ๓.๒.๒ ส่งบันทึกที่ได้รับอนุมติั พร้อมต้นฉบบัเอกสารให้เจ้าหน้าที่พสัดุ ล่วงหน้า

ก่อนเวลาที่จะใชเ้อกสาร อยา่งนอ้ย ๗ วนั  

    ๓.๒.๓ กรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ประสงค์จัดทําเอกสาร ประสานการ

ดาํเนินการกบัเจา้หนา้ที่พสัดุ และไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการเป็นรายคร้ัง 

   ๓.๓ กาํหนดให้งานพสัดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามมาตรการน้ี 

   ๓.๔ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผูอ้าํนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

  ๔. มาตรการเปิดเผยขอ้มูล และผลการดาํเนินงานตรมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มรีายละเอียด ดงัน้ี 

   ๔.๑ ให้ผูรั้บผิดชอบในการขบัเคลื่อนการดาํเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความ

โปร่งใสของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ แต่ละขอ้มูล    จาํนวน ๔๓ ขอ้มูล ได้

เผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินงานทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๔.๒ สร้างการรับรู้ในการดาํเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละขอ้มูล

ให้กบับุคลากรของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ดงัน้ี 

    ๔.๒.๑ แจง้ผลการดาํเนินงานในแต่ละขอ้มูลในการประชุมฝ่ายบริหารสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผูอ้าํนวยการกลุ่มข้อมูลที่รับทราบจากที่ประชุมแจ้งต่อ

บุคลากรภายในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อยา่งต่อเน่ือง 

    ๔.๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลกรทุกกลุ่มใน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบติัตามแนวดาํเนินการท่ีเผยแพร่

ทางระบบรับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไลน์ของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

เขต ๖ 

    ๔.๒.๓ ช้ีแจง รายละเอียดการดาํเนินงานในแต่ละข้อมูล จาํนวน ๔๓ ข้อมูลให้กบั

บุคลากรและผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ทราบ 

  ๔.๓ กาํหนดให้กลุ่มอาํนวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามมาตรการน้ี 

   ๔.๔ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผูอ้าํนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

  ๕. มาตรการในการพฒันาสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียดดงัน้ี 

   ๕.๑ บคุลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏบิติัตามกิจกรรมส่งเสริมความดี ๑๐ กิจกรรม 
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    - ตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องคก์ร 

    - ๕ ส และบริหารจดัการขยะมูล 

    - สวนพอเพียง 

    - สาํนกังานสีเขียว 

   - แต่งกายถูกตอ้ง เหมาะสม สุภาพ 

    - ยิม้แยม้แจ่มใส ใส่ใจบริการ 

    - มุ่งผลสัมฤทธ์ิในงาน 

    - จิตอาสา 

    - ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญั 

    - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างสรรคส์ามคัคี  

   ๕.๒ ช้ีแจงแนวทางการขบัเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีให้บุคลกรภายในสํานักงาน   เขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบติั โดยเคร่งครัด 

   ๕.๓ ประกาศเจตนารมณ์ และบนัทึกขอ้ตกลงการพฒันาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คุณธรรม 

(องคก์รคุณธรรม) สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

   ๕.๔ กาํหนดให้ กลุ่มอาํนวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามมาตรการน้ี 

   ๕.๕ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินการตามมาตรการอยา่งต่อเน่ือง โดย   รองผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนัและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 

 

   ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                          

 

                                            
(นายชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
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ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

เร่ือง  มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

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

 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย

การจดัการเร่ืองร้องทุกข ์พ.ศ.๒๕๕๒ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัราชการ             ที่เก่ียวขอ้งกบัการ

บริการประชาชน ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และกาํหนดให้ผูท้ี่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือ

เสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ               ส่วนราชการหรือ

จาํเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาํร้องทุกข์ต่อส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้งได ้นั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบติังานของส่วนราชการสามารถให้บริหาร

ประชาชนไดอ้ยา่งเสมอภาค สามารถแกไ้ขและบรรเทาความเดือดร้อนให้            แก่ประชาชน ดว้ยความรวดเร็ว 

เป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบติัที่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบกฎหมาย และประชาชนไดรั้บความพึงพอใจ 

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงกาํหนดมาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียน ให้เจา้หนา้ที่

ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัและดาํเนินการ ดงัน้ี  

  ๑. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖      เร่ือง 

มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต”  

  ๒. บทนิยามในประกาศน้ี “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เร่ืองร้องเรียน หรือเร่ืองที่มีการกล่าวหาว่า

เจา้หน้าที่ใน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กระทาํการทุจริต ปฏิบติัหรือละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ที่และการประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ที่  

  “ทุจริต” หมายความถงึ การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ้ื่น  

  “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงใน

ตาํแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหรือหน้าที่ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํส่ัง 

อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน

ราชการ ไม่ว่าการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติันั้น เป็นการทุจริตดว้ยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึงการ

ประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ดงักล่าวดว้ย 

  “ผู ้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อยงั

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค ์ครอบคลุม



42 
 

การร้องเรียน/การให้ขอ้เสนอแนะ/การให้ขอ้คิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอขอ้มูล หรือ ผูท้ี่ไดรั้บความเดือนร้อน

หรือเสียหายจากการกระทาํตามที่ร้องเรียน  

“เจา้หน้าที่” หมายความถึง ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งและเจา้หน้าที่ของรัฐซ่ึงมี ช่ือเรียกอย่างอื่นใน

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

  “ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเร่ืองร้องเรียน เช่น ติดต่อ

ดว้ยตนเองทางโทรศพัท ์ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเวป็ไซต ์ 

  ๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน ๓.๑ หลกัเกณฑ์การร้องเรียน ๓.๑.๑ เร่ืองที่จะนํามา

ร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองที่ผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อนหรือ เสียหายอนัเน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

   (๑) กระทาํการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ  

   (๒) กระทาํความผิดชอบต่อตาํแหน่งหนา้ที่ราชการ  

   (๓) ละเลยหนา้ที่ตามที่กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติั  

   (๔) ปฏิบติัหนา้ที่ล่าชา้เกิดสมควร  

   (๕) กระทาํการนอกเหนืออาํนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓.๑.๒ เร่ืองที่

ร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองจริงที่มีมูล มิใช่ลกัษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลกัฐานแวดลอ้ม

ที่ปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

   ๓.๒ ขอ้ร้องเรียนตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

    ๓.๒.๑ ช่ือและที่อยูข่องผูร้้องเรียน  

    ๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

    ๓.๒.๓ การกระทาํทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งขอ้เท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงักล่าว  

    ๓.๒.๔ คาํขอของผูร้้องเรียน  

    ๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผูร้้องเรียน  

    ๓.๒.๖ ระบุวนั เดือน ปีท่ีเกิดเหตุร้องเรียน  

    ๓.๒.๗ เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น พยานเอกสาร พยานวตัถ ุพยานบุคคล  

(ถา้ม)ี เป็นตน้  

   ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน

กรณีแวดลอ้มปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
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    ๓.๔ กรณีที่มีผูร้้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผูรั้บผิดชอบสอบถามและ

บนัทึกขอ้มูลดงักล่าวให้ครบถว้น หรือแจง้ผูร้้องเรียนทาํเป็นหนังสือส่งมายงั กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

    ๓.๕ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียนตอ้งจดัเก็บเป็นความลบั  

    ๓.๖ เร่ืองร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  

    ๓.๖.๑ ขอ้ร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามขอ้ ๓.๒ 

๔. ช่องทางการร้องเรียน ผูร้้องเรียนสามารถส่งขอ้ความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดงัน้ี  

   ๔.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๔.๒ ทางโทรศพัท ์๐๕๓-๒๓๑๓๗๕-๖ 

   ๔.๓ ทาง e-mail :  info@chiangmaiarea๖.go.th 

   ๔.๔ ทางเวป็ไซต ์สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ :  

http://www.chiangmaiarea๖.go.th/cma๖/   

 ๕. การดาํเนินงาน ติดตาม และรายงาน  

   ๕.๑ เมื่อ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    เขต ๖ 

ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูร้้องเรียนแลว้ ให้พิจารณาจาํแนกเร่ืองส่งไปยงัหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือดาํเนินการ

ภายใน ๓ วนัทาํการ นับตั้งแต่วนัที่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนและแจง้การดาํเนินการเบื้องตน้ให้ผูถู้กร้องเรียนหรือผูท้ี่

เก่ียวขอ้งทราบแลว้แต่กรณี  

   ๕.๒ กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนไดรั้บขอ้ร้องเรียนโดยตรงจากผูร้้องเรียน ให้หน่วยงานที่ถูก

ร้องเรียนสําเนาแจง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่าว ไปยงักลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วนัทาํการ               นับ

แต่วนัที่ไดรั้บเร่ืองอร้องเรียนดงักล่าวนั้น  

   ๕.๓ ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบดาํเนินการตามขอ้ร้องเรียน จนกว่าจะไดข้อ้ยติุและให้กลุ่ม

กฎหมายและคดี เร่งรัดและติดตามขอ้ร้องเรียนที่อยู่ในการดาํเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

จนไดข้อ้ยติุ  

   ๕.๔ เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนไดด้าํเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ขอ้ยุติแล้วแจ้งผลการ

ดาํเนินการไปยงัผูร้้องเรียนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ให้สําเนาแจ้งผลการดาํเนินการดังกล่าวไปยงักลุ่ม

กฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วนัทาํการ นบัตั้งแต่วนัที่ไดแ้จง้ผลการดาํเนินการไปยงัผูร้้องเรียน  

   ๕.๕ ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหนา้ที่จดัทาํรายงานเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนในรอบ ๖ เดือน นบัแต่

วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

     

mailto:info@chiangmaiarea6.go.th
http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma6/
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   ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                           

                                            
(นายชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
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คาํส่ังสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่ ๑๙๐  /๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

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

ตามที่สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไดท้าํการวิเคราะห์ผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๖ ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ เก่ียวกบัประเด็นที่เป็นขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่

ตอ้งพฒันา แนวทางการนาํผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบติัของหน่วยงานแลว้นั้น จึงตอ้งกาํหนดมาตรการเพ่ือ

ขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ดงันั้นเพ่ือให้การขบัเคลื่อนการดาํเนินการดงักล่าว เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย มีความสําเร็จตามเป้าหมายที่กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ดงัน้ี 

1.  นายชัยนนท ์นิลพฒัน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6          ประธานกรรมการ  

2.  นายนพพร เดชชิต  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6         รองประธานกรรมการ 

  3.  นายเอกนรินทร์ โงนมณี      รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6           กรรมการ 

  4.  นายวลัลภ โตวรานนท ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6                             กรรมการ 

  5.  นางสาวเกษแกว้ ปวนแดง  ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ                            กรรมการ 

  6.  นางทองสุข ปิยะวงษ ์   ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา         กรรมการ 

  7.  นางสาวเรณู อุตรชยั   ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์กรรมการ 

  8.  นางสาวพิชญษิ์นี โฉมอมัฤทธ์ิ  ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 

  9.  นางณัฐพร ดอกแกว้   ผูอ้าํนวยการกลุ่มอาํนวยการ          กรรมการ 

  ๑0.  นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชยั ผูอ้าํนวยการกลุ่มศึกษาทางไกล          กรรมการ1 

๑.  นางสมพร รุจิเลิศ   ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 

  1๒.  นางสาวดากานดา วงศพิ์พฒัน์ทวีป ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคคลากรฯ  กรรมการ 

          1๓.  นายณัฏฐวฒัน์ วงศใ์จมูล  ผูอ้าํนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 

          1๔.  นายภานุพนัธ์ สมตา  ผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน         กรรมการ 
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          1๕.  นางเตือนใจ ณ รังสี  ศึกษานิเทก์ชาํนาญการพิเศษ                    กรรมการ 

          1๖. นางพรรณี กนัใหม่  ศึกษานิเทก์ชาํนาญการพิเศษ                    กรรมการ 

  1๗. นางหน่ึงฤทยั  ชยัดารา   ศึกษานิเทก์ชาํนาญการ           กรรมการ 

  1๘. นายกฤชพล   ธีระเขมรักษ ์  ศึกษานิเทก์ชาํนาญการ           กรรมการ 

  ๑๙. นางวฒันา  ประทรวงศกัด์ิ  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ                 กรรมการ 

2๐. นายณัฏฐวฒัน์  วงศใ์จมูล    นิติกรชาํนาญการ            กรรมการ 

  2๑. นางสาวกลัยา  วงศว์รรณ์    ศึกษานิเทก์ชาํนาญการ     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  2๒. นางสาวนนัทยา  วงศ์ชยั    ศึกษานิเทก์ชาํนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ทั้งน้ีให้ผูท้ี่ไดรั้บแต่งตั้ง ไดป้ฏิบติัหนา้ที่อยา่งเต็มความรู้ความสามารถและให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามวตัถุประสงคท์ี่ไดก้าํหนดไว ้

 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัที่    ๙   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

   ส่ัง  ณ  วนัที่   ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                          
(นายชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา 

ที่………………………………..…………………………………..วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เ ร่ือง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรการส่ง เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

  สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

เร่ืองเดิม    

ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไดด้าํเนินการการวิเคราะห์ผลการ

บริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกาํหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น 

ข้อเท็จจริง    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา จะดาํเนินการจดักิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

จดัทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประชุมในวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ 

ห้องประชุมแม่ยะ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๖ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ๑. ขออนุญาตดาํเนินการจดักิจกรรมประชุมคณะกรรมประชุมคณะกรรมการจดัทาํมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      

  ๒. ลงนามในหนงัสือคาํส่ังแต่งตั้งคณะทาํงาน และหนงัสือราชการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณ          

                                        

                                                               (นางสาวนนัทยา วงศช์ัย)                                                                                                                                                      

                                                         ศึกษานิเทศก์          - อนุมติั 

 

                        
                           (นายชัยนนท    นิลพัฒน)   

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
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                                                    ส่วนที่ ๔ 

             ผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ

โปร่งใส ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

        1.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดดังน้ี 
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2.  ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต และ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) และเตรียมความพร้อมการ

ขับเคล่ือนกิจกรรม ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ

สถานศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธาน พร้อมทั้ง นายวลัลภ 

โตวรานนท ์รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางวฒันา ประทรวงศกัด์ิ ศึกษานิเทศก์ นายณัฏฐวฒัน์ วงศใ์ยมูล นิติ

กร นายปริวฒัน์ ไชยวงค ์ เจา้พนักงานธุรการ และนายอาํนาจ กิจเดช เจา้หน้าที่ ICT ร่วมประชุมเตรียมความ

พร้อมในการขบัเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต 

และ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) และเตรียมความพร้อมการขยัเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการประเมินคณุธรรมและ

ความโปร่งใส ในการดาํเนินงานของสถานศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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3.  ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ของสํานักงานเขต 

       พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 
  วนัที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชยันนท ์นิลพฒัน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดร.นพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ 

เขต 6 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และนายวลัลภ โตวรานนท ์รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ 

เขต 6 ไดร่้วมทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) การปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และการ

ร่วมมือพฒันาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้อง

ประชุมแม่ยะ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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วนัที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชยันนท ์นิลพฒัน์ ผูอ้าํนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และผูอ้าํนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน

สังกดั สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไดร่้วมทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) การปฏิบติัราชการตามประกาศ

เจตจาํนงสุจริต และการร่วมมือพฒันาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อาํเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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๓.๑  ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพัฒนา 

        คุณภาพการศึกษาประจิมพฒันา 

        โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต ้โรงเรียนบา้นทุ่งแก โรงเรียนบา้นขุนแม่นาย 

โรงเรียนบา้นทุ่งแก สาขาบา้นแม่แอบ ไดร่้วมประชุม และลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การปฏิบติั

ราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และการร่วมมือพฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา ประจาํปี 2565 
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๓.๒  ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

         คุณภาพการศึกษาอินทนนท ์

วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาอินทนนท ์อาํเภอจอมทอง โดยนายชู

โชค  แนบสนิทธรรม ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท ์ประธานเครือข่าย และผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนบา้นเมืองอาง โรงเรียนบา้นนํ้าตกแม่กลาง โรงเรียนบา้นเมอืงกลาง โรงเรียนวดัพระบาท โรงเรียนบา้น

แม่ปอน โรงเรียนบา้นขุนกลาง สาขาแม่ยะนอ้ย โรงเรียนบา้นขุนยะ และโรงเรียนบา้นขุนกลาง ไดร่้วมประชุม 

และลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และการร่วมมือ

พฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา 

ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๓ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

         คุณภาพการศึกษากลัยาณิวฒันา 

        วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษากลัยาณิวฒันา อาํเภอกลัยาณิวฒันา 

โดยนายพิทกัษ ์ เพญ็ธรรม ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นห้วยยา ประธานเครือข่าย      พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนสามคัคีสันม่วง โรงเรียนบา้นจนัทร์ โรงเรียนบา้นจนัทร์ สาขาแจ่มนอ้ย โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง และ

โรงเรียนบา้นขุนแม่รวม ไดร่้วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืการปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนง

สุจริต และการร่วมมือพฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 

 

 



64 
 

๓.๔ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

         คุณภาพการศึกษาแม่นาจร 

วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร โดยนายสมจิต  ใจหาญ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแม่นาจร ประธานเครือข่าย พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแม่มุ โรงเรียนบา้นแม่

มะลอ โรงเรียนบา้นแม่วาก โรงเรียนบา้นสบวาก โรงเรียนบา้นสบแมร่วม โรงเรียนบา้นห้วยผา โรงเรียนบา้นแม่

ซา โรงเรียนบา้นแม่หอย โรงเรียนบา้นแม่เอาะ และโรงเรียนบา้นนาฮ่อง ไดร่้วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความ

ร่วมมือ การปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และการร่วมมอืพฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๕ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

         คุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพนม 

วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม  อาํเภอแม่แจ่ม โดย

นายธนบูรณ ์รัตนบาํเพญ็ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นสองธาร ประธานเครือข่าย   พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน

บา้นกองแขก โรงเรียนบา้นอมเม็ง โรงเรียน ออป.13 โรงเรียนบา้นโม่งหลวง โรงเรียนบา้นอมขูด โรงเรียนบา้น

กองแขก สาขาบา้นแม่หลุ โรงเรียนบา้นโม่งหลวง สาขาบา้นแม่อมลานใน โรงเรียนบา้นสามสบ โรงเรียนบา้น

ผานงั โรงเรียนชุมชนตาํบลทา่ผา และโรงเรียนบา้นทพั  ไดร่้วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การ

ปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และ การร่วมมือพฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๖ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

        คุณภาพการศึกษาพฒันศึกษา 

วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาพฒันศึกษา อาํเภอกลัยาณิวฒันา โดย

นายชยัประเสริฐ  ฉ่ัวตระกูล ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นห้วยปู และโรงเรียนบา้นห้วยปู สาขาแมต่ะละใต ้ประธาน

เครือข่าย นายอนุสิษฐ์  จนัทะกูฏ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแม่แดดน้อย และโรงเรียนบา้นแม่แดดน้อย สาขา

บา้นดงสามหมื่น นายกสมาคมครูอาํเภอกลัยาณิวฒันา พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแม่แฮเหนือ โรงเรียน

บา้นแม่ตะละเหนือ โรงเรียนบา้นแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ และโรงเรียนบา้นแม่ตะละ ไดร่้วมลงนามในบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และการร่วมมือพฒันาโรงเรียนสุจริต 

ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๗ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

        คุณภาพการศึกษาเบญจมิตร 

วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อาํเภอแม่แจ่ม โดยนายธีร

ศกัด์ิ  ปอโซโร ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นผาละปิ ประธานเครือข่าย พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปางอุ๋ ง 

โรงเรียนบา้นขุนแม่หยอด โรงเรียนบา้นปางอุ๋ ง สาขาแม่สะต๊อบ โรงเรียนบา้นปางเก๊ียะ โรงเรียนบา้นนากลาง 

และโรงเรียนบา้นนากลาง สาขาห้วยผกักูด ไดร่้วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การปฏิบติัราชการ

ตามประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๘ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

        คุณภาพการศึกษาจอมทอง 

วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาจอมทอง อาํเภอจอมทอง โดยนายชัช

พล แกว้วงค์วาน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นห้วยส้มป่อย ประธานเครือข่าย พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนศรี

จอมทอง โรงเรียนบา้นปากทางท่าลี่ โรงเรียนบา้นห้วยนํ้าดิบ และโรงเรียนบา้นขุนแตะ ไดร่้วมลงนามในบนัทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และการร่วมมือพฒันาโรงเรียนสุจริต 

ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๙ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

        คุณภาพการศึกษาสามคัค ี

วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาสามคัคี อาํเภอแม่แจ่ม โดยนายจรัญ 

แสงบุญ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนบา้นพร้าวหนุ่ม ประธานเครือขา่ย , นายสมยศ ใจหาญ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

บา้นแม่ศึก (มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถมัภ์ที่ 2) นายกสมาคมครูอาํเภอแม่แจ่ม พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน

บา้นทุ่งยาว โรงเรียนบา้นต่อเรือ โรงเรียนชุมชนบา้นช่างเคิ่ง โรงเรียนบา้นแม่ปาน โรงเรียนอินทนนทวิ์ทยา และ

โรงเรียนบา้นเนินวิทยา ไดร่้วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนง

สุจริต และการร่วมมือพฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๑๐ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

        คุณภาพการศึกษาแม่สอย 

วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแม่สอย อาํเภอจอมทอง โดยนายจกัร

พนัธ์ เตปิน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นห้วยม่วงฝ่ังซ้าย ประธานเครือข่าย พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแม่

สอย โรงเรียนบา้นโรงววั โรงเรียนบา้นหนองคนั โรงเรียนบา้นใหม่สารภี โรงเรียนป่ากลว้ยพฒันา และโรงเรียน

บา้นห้วยสะแพด ไดร่้วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต 

และการร่วมมือพฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบั

สถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๑๑ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

        คุณภาพการศึกษาโมคคลัลาน 

วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาโมคคลัลาน อาํเภอจอมทอง โดย

นางอทยัรัตน์ สมสุข ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าหลุก ประธานเครือข่าย นายปณตพงศ ์แกว้ก๋องมา 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บา้นหนองอาบชา้ง) นายกสมาคมครูอาํเภอจอมทอง พร้อมดว้ย

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นสบเต๊ียะ โรงเรียนวดัพุทธนิมิตร โรงเรียนบา้นหาดนาค และโรงเรียนบา้นห้วยม่วง ได้

ร่วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื การปฏิบติัราชการตามประกาศเจตจาํนงสุจริต และการร่วมมือ

พฒันาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา 

ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๓.๑๒ ประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต กับเครือข่ายพฒันา  

        คุณภาพการศึกษาท่าขา้ม 

วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม อาํเภอจอมทอง โดยนาย

สนอง  จนัทร์มา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าขา้ม ประธานเครือข่าย พร้อมดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแปะ 

โรงเรียนบา้นห้วยทราย โรงเรียนบา้นบนนา โรงเรียนบา้นขุนแปะ โรงเรียนบา้นสบแจ่มฝ่ังซ้าย โรงเรียนบา้นขุน

แปะ สาขาแม่จร และโรงเรียนบา้นสบแปะ ไดร่้วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การปฏิบติัราชการ

ตามประกาศเจตจํานงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กบัสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2565 
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๔. ประกาศเจตจาํนงสุจริต ซ่ึงไดร้ับการสนบัสนุนบุคลากรอ่านประกาศเจตจาํนงสุจริต  

    ภาษาองักฤษ 

     วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไดถ้่ายทาํ VTR 

ประกาศเจตจาํนงสุจริต ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนบุคลากรอ่านประกาศเจตจาํนงสุจริต ภาคภาษาองักฤษจาก

โรงเรียนศรีจอมทองโดยการสนบัสนุนของนายกิตติยพนัธ์ ปันแกว้ ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง นางสาวดวงมณี 

ทองนาเมือง รอง ผอ.โรงเรียน นายณัฐพงค ์เตจ๊ะนงั รอง ผอ.โรงเรียน นางสาววิลยัพร เงินแก๊ง ครู และอ่าน

ประกาศโดย Mr.Sotelo Candelario Maling (Foreigner Teacher) จากโรงเรียนศรีจอมทอง เพ่ือเป็นการเผยแพร่

ประกาศเจตจาํนงสุจริตของ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาํปีงบประมาณ 

2565 
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๔.๑  เจตจาํนงภาษาไทย 

 



75 
 

๔.๒  เจตจาํนงภาษาลา้นนา 
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๔.๓  เจตจาํนงภาษาองักฤษ 
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๔.๔. กิจกรรมถ่ายทําวีทีอาร์ ประกาศเจตจํานงสุจริต (ภาษาจีน) 
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๕.  กิจกรรมมอบนโยบาย และมอบส่ือสญัลกัษณ์ ป้ายนโยบายงดรบั งดให้ของขวญั No 

Gift Policy ไปยงัทุกกลุ่มงาน ท่ีได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพฒันาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริต ภายในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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๕.๑  กิจกรรมมอบนโยบาย และมอบส่ือสญัลกัษณ์ ป้ายนโยบายงดรบั งดให้ของขวญั 

No Gift Policy ไปยงัทุกกลุ่มงาน ท่ีได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพฒันาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริต ภายในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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๖. การทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ต่อต้านการทจุริต สร้างจิตสาํนึกพลเมืองในการ

ร่วมกนัต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมความมีวินัย ซ่ือสตัยส์จุริตในการทาํงาน

ตอบแทนคณุแผ่นดิน 
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๗.  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม

หน่วยงานด้านคุณธรร จริยธรรมมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     ๗.๑  การประชุมช้ีแจงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  วนัที่ 24 มิถุนายน 2565 
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๗.๒  ศึกษาดงูานกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือยกระดับ ITA เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสรา้ง 

        คณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในเขตพืน้ที่การศึกษา วนัที่ 22 มิถนุายน 2565 
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๗.๓  โครงการอบรมบุคลากรในการรบัความรูป้้องกนัการทจุริต ประจาํปีงบประมาณ 2565 (ภาคเชา้) วนัท่ี 21 มิถนุายน  

        2565 
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๗.๔  โครงการอบรมบุคลากรในการรบัความรูป้้องกนัการทจุริต ประจาํปีงบประมาณ 2565 (ภาคบ่าย) วนัที่ 21 มิถนุายน  

         2565 
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๗.๕ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูศึ้กษาดงูาน (สพป.ชยันาท) โครงการโครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

      ภายในเขตพืน้ท่ีการศึกษา วนัที่ 20 มิถนุายน 2565  
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๗.๖ กิจกรรมรวมพลงัสรา้งสรรค ์เขตสจุริต วนัท่ี 20 มิถนุายน 2565 
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๗.๗ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับฟังการช้ีแจงแนวทางการประเมิน ITA 

Online ของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจาํปี 2565 วนัที่ 14 มิถุนายน 2565  
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๗.๘ สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับฟังการช้ีแจงแนวทางการประเมิน ITA 

Online ของสถานศึกษา ประจาํปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วนัที่ 15 มิถุนายน 2565  
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๗.๙ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไดม้อบป้ายรณรงค ์NO Gift Policy 

วนัที่ 14 มิถุนายน 2565 
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๗.๑๐  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นาํคณะขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกดั ดาํเนินกิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ สวดมนตไ์หวพ้ระ และกล่าวคาํปฏิญญาเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุจริต วนัที่ 6 มิถุนายน 2565 
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๗.๑๑  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมขบัเคลื่อนกิจกรรมรณรงค ์เร่ือง NO Gift Policy วนัที่ 6 มิถุนายน 2565 
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๗.๑๒ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565  
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๗.๑๓ กิจกรรมออกกาํลงักายทุกวนัพุธ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมการสร้างวฒันธรรมองคก์รใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 

“Anti-Covid Anti-Corruption” วนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จดักิจกรรมออกกาํลงักายทุกวนั

พุธ 
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๗.๑๔ กิจกรรมออกกาํลงักายทุกวนัพุธ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมการสร้างวฒันธรรมองค์กรใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 

“Anti-Covid Anti-Corruption” 
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๗.๑๕  วนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จดักิจกรรมออกกาํลงักายทุกวนัพุธ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

กิจกรรมการสร้างวฒันธรรมองคก์รใหม่ ใส่ใจสุขภาพ “Anti-Covid Anti-Corruption” 
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๗.๑๖ จดักิจกรรมออกกาํลงักายทุกวนัพุธ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมการสร้างวฒันธรรมองคก์รใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 

“Anti-Covid Anti-Corruption” 
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๗.๑๗  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมจดัทาํแผนป้องกนัการทุจริตประจาํปีงบประมาณ 2565 วนัที่ 12 พฤษภาคม  

         2565 
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๗.๑๘  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บุคลากรออกกาํลงักายใส่ใจสุขภาพ 
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๗.๑๙  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จดักิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ 
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๗.๒๐  ประชุมคณะทาํงานขบัเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกนัการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565 วนัที่ 18 เมษายน 2565 

 



102 
 

๗.๒๑  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จดักิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ  วนัที่ 18 เมษายน 2565  
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 ๗.๒๒  ประชุมเชิงปฏิบติัการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ ระดบั

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจาํปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ  วนัที่ 3-5 เมษายน 2565 
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๗.๒๓  ประชุมเชิงปฏิบติัการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ ระดบั

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจาํปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ  วนัที่ 3-5 เมษายน 2565 
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๗.๒๔  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สร้างเสริมวฒันธรรมองคก์ร ใส่ใจความพอเพียง 

 
 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ สร้างวฒันธรรมองคก์รใหม่ ชวนกนัออกกาํลงักายทุกวนัพุธ 
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๗.๒๕  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมทาํกิจกรรมรวมพลงัสร้างสรรค ์สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต โดยแสดง

เชิงสัญลกัษณ์ “ไม่ทนต่อการทุจริต” 
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๗.๒๖ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมทํากิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยแสดง

เชิงสัญลักษณ์ “ไม่ทนต่อการทุจริต” 
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๗.๒๗ การประชุมการขบัเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกนัการทุจริต” ITA คร้ังที่ 2  วนัที่ 2 มีนาคม 2565  
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๗.๒๙ วนัที่ 29 ธนัวาคม 2564 ดร.ชยันนท ์นิลพฒัน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 

6 และเจา้หน้าที่ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมทาํกิจกรรมจิตอาสาพฒันา ทาํความสะอาด เก็บกวาด เศษขยะ 

บริเวณหน้าสํานักงาน และภายในบริเวณสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการร่วมกนัทาํความดีตอ้นรับปีใหม่ 

พ.ศ. 2565 และปลูกจิตสาํนึกจิตสาธารณะให้กบัสมาชิกในหน่วยงาน 
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๗.๓๐  วนัที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพฒัน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ 

เขต 6 และเจา้หน้าที่ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมทาํกิจกรรมจิตอาสาพฒันา ทาํความสะอาด เก็บกวาด เศษ

ขยะ บริเวณหนา้สาํนกังาน และภายในบริเวณสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นการร่วมกนัทาํความดีตอ้นรับปี

ใหม่ พ.ศ. 2565 และปลกูจิตสาํนึกจิตสาธารณะให้กบัสมาชิกในหน่วยงาน 
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๗.๓๑  วนัที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวเกษแกว้ ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ไดรั้บมอบหมายให้เป็นประธานการ

ประชุมคณะทาํงานทีมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ITA ปีงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 1 เพ่ือสรุปผลการดาํเนินการ

โครงการ ITA ในปีงบที่ผ่านมา และร่วมกนัหารือในการดาํเนินโครงการ ITA ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง

ประชุมวชิรธาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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๗.๓๒ วนัที่ 17 ธนัวาคม 2564 ดร.ชยันนท ์นิลพฒัน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบเกียรติบตัรให้แก่สถานศึกษา 

ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศก์ท่ีได้ร่วมส่งผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการนําเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการ

โรงเรียนสุจริต ระดบัภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในรูปแบบ Online โดยมี สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตภาคเหนือ 

จํา น ว น  65 เ ข ต  ที่ จัด ขึ้ น ที่  ส พ ป . อุ ต ร ดิ ต ถ์  เ ข ต  1 ร ะ ห ว่ า ง วัน ที่  28 – 30 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2564 ท 
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๗.๓๓  วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผูแ้ทนของผูรั้บผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไดเ้ขา้

ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ กบัสพป.อุตรดิตถ ์เขต 1 เจา้ภาพจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใตโ้ครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) ประจาํปีงบประมาณ 2564 ระดบัภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ (ภาคเหนือ) ซ่ึงมีกาํหนดจดัขึ้นใน

วนัที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564  
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๗.๓๔ วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมส่งผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาํปีงบประมาณ 2564 ระดบัภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ 

(ภาคเหนือ) ระหว่างวนัที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจา้ภาพจดังาน ไดแ้ก่ ผลงาน

บริษทัสร้างการดีสาขาโรงเรียนบา้นขุนแม่หยอด โครงการ ก.ไก่ ข.ไข่ ในเลา้ , โครงการ Thairath79 โรงเรียน

สุจริตภายใตแ้นวคิดศาสตร์พระราชา โดยนายปณตพงศ ์แกว้ก๋องมา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บา้น

หนองอาบช้าง) , 1 โรงเรียน 1 นวตักรรม การใช้หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา โครงการแสตมป์แจ่มดี โดยนางสมิ

ตา แสนสุข ครูโรงเรียนบา้นแจ่มหลวง , โครงการ Task Based Learning เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่การเป็น

นวตักร โดยนายพิสิฐศกัด์ิ ดวงพรม ครูโรงเรียนบา้นท่าขา้ม , การติดตามการใช้หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยนางวฒันา ประทรวงศกัด์ิ ศึกษานิเทศก์ และ

การทาํงานร่วมกนัเพ่ือยกระดบัคะแนนการประเมิน ITA Online2021 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผ่าน Model 4 
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๗.๓๕  วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นาํโดย ดร.นพพร 

เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมดว้ย นางวฒันา  ประทรวงศกัด์ิ ศึกษานิเทศก์ และ นายณัฏฐวฒัน์ 

วงศ์ใยมูล นิติกร เขา้ร่วมประชุมสรุปผลการดาํเนินงานวิจยัและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยท่ียึด

มัน่ความซ่ือสัตยสุ์จริต และประเมินผลสัมฤทธ์ิในการใช้หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง

ประชุมแม่ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
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                                                                  ส่วนที่ ๕  

 

                                                      สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  

                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไดป้ระกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 

จุดอ่อนที่ตอ้งเร่ง แกไ้ขโดยเร่งด่วน และพฒันาในประเด็นที่ตอ้งพฒันาให้ดีขึ้น จากรายงานผลการดาํเนินงาน

ตามมาตรการ ตามแบบติดตามการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ซ่ึงได้รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ

สรุปผลการดาํเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะการดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และความโปร่งใสภายในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ไดแ้สดงผลการดาํเนินงาน

ตามมาตรการเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั  

                    การดาํเนินการที่ตอ้งการปรับปรุง แกไ้ข พฒันาการดา้นการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือส่งผลให้สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีคะแนนประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการ

ดาํเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สูงขึ้นกว่า ปีที่ผ่านมา                      

          ปัญหา อุปสรรค  

               ๑. ไม่สามารถดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาํหนดไว ้เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  

   ไวรัสโคโรน่า 19 

              ๒. ไดรั้บจดัสรรงบประมาณชา้ทาํให้ตอ้งเร่งรีบในการดาํเนินการทาํให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ  

      เท่าที่ควร 

            ข้อเสนอแนะ 

              ๑. ควรแจง้ และช้ีแจงการดาํเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

ตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ 

             ๒. ควรจดัสรรงบประมาณให้กบัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ 
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