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คํานํา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA ) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
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การประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนิ นงานของหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐาน การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance) ให้เป็ นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้ง
ในระดับชาติและระดับสากล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานตาม
มาตรการส่ งเสริ ม คุณธรรม และความโปร่ งใสภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้ หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่า จะเป็ นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการดําเนิ นงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี การรับรู้การทุจริ ตของประเทศไทยให้มี
อันดับและผลคะแนนที่ดีย่งิ ขึ้นต่อไป

(ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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ส่ วนที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กาํ หนดให้เรื่ องการป้องกันการปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ นโยบายสําคัญที่ตอ้ งเร่ งดําเนิ นการ ตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกัน และปรามปรามการ
ทุจริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ น
ทุจริ ต (Zero Tolernance & Clean Thailand) มีพนั ธกิ จในการสร้ างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดับ
ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัด การ ทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการ และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนี การรับรู้ การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อ ยกว่าร้ อ ยละ ๕๐
และนโยบายด้านการส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ การป้ องกันปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง และคณะรัฐมนตรี ได้ ประชุม เมื่อวันที่
๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และในการนี้สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาํ หนดให้ทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ตอ้ งรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใส
โดยเริ่ มดําเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็ นต้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
การประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป็ นการประเมิ น เชิ ง บวกเกี่ ย วกับ การดํา เนิ น งานที่ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงาน ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี และยึดถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด อันสะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการดําเนินงานใน ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่
ต่อ สาธารณชนหรื อ ผู ้รับ บริ การ โดยหากหน่ ว ยงานที่มี ผลการประเมินอยู่ ในระดับสู ง ก็จะสะท้อ น
ภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนิ นงานในด้านต่างๆ เช่ น หน่ วยงานมีความโปร่ งใสในการให้ข้อ มูล มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สาธารณชนหรื อผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อ ย่าง
สะดวกทุก ช่องทาง และสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ สี ่ วนได้ส่วน
เสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมใน การดําเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับ
ผิดในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารมีการแสดง เจตจํานงสุจริ ตที่แน่วแน่ในการบริ หารงาน ผูบ้ ริ หารและ
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ในหน่ ว ยงานมี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ตในการปฏิ บัติ ง าน หน่ ว ยงานมี ว ัฒ นธรรมที่ ดี อ ัน เป็ น
บรรทัด ฐานในการปฏิ บัติ ง านอย่า งมี คุ ณ ธรรม หน่ ว ยงานมี ร ะบบการดํา เนิ น งานเพื่ อ ป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตในหน่ วยงานหน่ วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และมีคุณธรรมใน
การปฏิ บัติ ง าน รวมทั้ง มี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล บริ ห ารงบประมาณ และมี ก ารมอบหมายงานให้ แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม เป็ นต้น
การประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาครัฐ เป็ นกลยุทธ์เชิ งรุ กในการ
ป้ องกัน และปราบปราม การทุจริ ตของรัฐบาล ซึ่ งสํานักงานป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
กําหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดําเนิ นงาน ประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ และ
สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานต้นสังกัดได้กาํ หนดให้สํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้อ งรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใส โดยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้กาํ หนดค่าเป้ าหมายคะแนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่
การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๕ และเกณฑ์
การ 2 ประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ประเมิ น โดยเป็ นการเปิ ดเผยข้อ มู ล การดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ แ สดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ให้สาธารณชน ได้ทราบถึงการดําเนิ นงานของสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจํานวน ๔๓ ข้อมูล ๑๐ ตัวชี้วดั ดังนี้
๑. การปฏิบตั ิหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อาํ นาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
๖. คุณภาพการดําเนินงาน
๗. ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร
๘. การปรับปรุ งระบบการทํางาน
๙. การเปิ ดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริ ต
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็ นหน่วยงานภาครัฐ ที่ตอ้ งมีการ
ขับเคลื่อนการ ดําเนิ นการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาครัฐ ตั้งแต่
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็ นต้น มา และได้รั บ การประเมิ นจากสํา นัก งาน ปปช. และสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานอย่า งต่อ เนื่ อ ง และใน การป้ อ งกันการทุจริ ต จะต้อ งมีการจัด ทํา
มาตรการส่ งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้ องกันการทุจริ ต ซึ่ งจะต้องมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของปี ที่ผ่าน
มาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็ นข้อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่ งด่วน ประเด็นที่ตอ้ งพัฒนา แนว
ทางการนําผล การวิเคราะห์ไ ปสู่ การปฏิบัติของหน่ ว ยงาน แล้วกําหนดมาตรการเพื่อ ขับ เคลื่อ นการ
ส่ งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใส ภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่ งใสของหน่วยงาน ซึ่งสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ได้มีการขับเคลื่อนการดําเนิ นการดังกล่าว และได้มีการติดตามผลการ ดําเนิ นการตามมาตรการส่ งเสริ ม
คุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว จึงได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นการตามมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใส
ภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทราบผลการดําเนินการตามมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และได้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุ ง พัฒนา มาตรการส่งเสริ ม
คุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
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ส่ วนที่ 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
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรการส่ งเสริ มความ
โปร่ งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามคําสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ซึ่ งได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจําปี งบประมาณ 2564 ประเด็นที่เป็ นข้อบกพร่ องหรื อจุดอ่อนที่
ต้องแก้ไขโดยเร่ งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข้ ึน แนวทางการวิเคราะห์ไปสู่ การปฏิบตั ิและกําหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
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๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา

เชียงใหม่ เขต 6 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 96.36 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ งใสใน
การดําเนินงานอยูใ่ น ระดับ AA (Excellence)
๑.๒ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่ผ่านมา ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สรุ ปได้ดงั นี้

ปี งบประมาณ พ.ศ.

ผลคะแนน ITA

ระดับ

ผลต่างของคะแนน

พัฒนาการ

2560

75.77

สูง

-

-

2561

85.57

สูงมาก

+9.80

เพิ่มขึ้น

2562

92.35

A

+6.78

เพิ่มขึ้น

2563

82.20

B

-10.15

ลดลง

2564

96.36

AA

+14.16

เพิ่มขึ้น
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๑.๓ ผลประเมิ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จําแนกตามตัวชี้วดั มีผลการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนน

ระดับ

หมายเหตุ

1

การปฏิบตั ิหน้าที่

99.93

AA

ผ่าน

2

การใช้งบประมาณ

98.01

AA

ผ่าน

3

การใช้อาํ นาจ

99.37

AA

ผ่าน

4

การใช้ทรัพย์สินทางราชการ

99.63

AA

ผ่าน

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต

99.81

AA

ผ่าน

6

คุณภาพการดําเนินงาน

98.54

AA

ผ่าน

7

ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร

98.25

AA

ผ่าน

8

การปรับปรุ งระบบการทํางาน

98.91

AA

ผ่าน

9

การเปิ ดเผยข้อมูล

84.92

B

ไม่ผ่าน

10

การป้องกันการทุจริ ต

100

AA

ผ่าน

7

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน
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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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีคะแนนประเมินทุกตัวชี้วดั สู งกว่าร้อยละ ๘๕
ยกเว้นตัวชี้วดั ที่ ๙ การเปิ ดเผยข้อมูล ที่มีผลคะแนน 84.92 (B) ซึ่งไม่ผ่าน และเมื่อพิจารณาคะแนนเรี ยงลําดับตัวชี้วดั
ตามผลการประเมินมากไปหาน้อย มีดงั นี้

ลําดับที่

ตัวชี้วดั ที่

1

10

2

ประเด็นตัวชี้วดั

คะแนน

ระดับ

การป้องกันการทุจริ ต

100

AA

1

การปฏิบตั ิหน้าที่

99.93

AA

3

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต

99.81

AA

4

4

การใช้ทรัพย์สินทางราชการ

99.63

AA

5

3

การใช้อาํ นาจ

99.37

AA

6

8

การปรับปรุ งระบบการทํางาน

98.91

AA

7

6

คุณภาพการดําเนินงาน

98.54

AA

8

7

ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร

98.25

AA

9

2

การใช้งบประมาณ

98.01

AA

10

9

การเปิ ดเผยข้อมูล

84.92

B
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๑.๔ ผลประเมินคุณธรรมจริ ยธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จําแนกตามเครื่ องมือการประเมิน ๓ เครื่ องมือ มีผลการประเมินดังนี้

ผลคะแนนประเมินตามเครื่ องมือประเมิน IIT (ตัวชี้วดั ที่ ๑-๕) มีคะแนน ๒๙.๘๑
ผลคะแนนประเมินตามเครื่ องมือประเมิน EIT (ตัวชี้วดั ที่ ๖-๘) มีคะแนน ๒๙.๕๗
ผลคะแนนประเมินตามเครื่ องมือประเมิน OIT (ตัวชี้วดั ที่ ๙-๑๐) มีคะแนน ๓๖.๙๘

และเมื่อพิจารณาผลประเมินตามเครื่ องมือประเมินเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้ อย มีผลการประเมินดังนี้
ผลคะแนนประเมินตามเครื่ องมือประเมิน IIT มีคะแนนตัวชี้วดั การปฏิบตั ิหน้าที่ (๙๙.๙๓) มีคะแนนสูงสุด
และมีคะแนนตัวชี้วดั การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต (๙๙.๘๑) การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (๙๙.๖๓) มีคะแนนสูง
ตามลําดับ โดยมีตวั ชี้วดั การใช้งบประมาณ (๙๘.๐๑) มีคะแนนตํ่าสุด
ผลคะแนนประเมินตามเครื่ องมือประเมิน EIT มีคะแนนตัวชี้วดั การปรับปรุ งระบบการทํางาน (๙๘.๙๑) และ
มีคะแนนตัวชี้วดั คุณภาพการดําเนินงาน มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนน ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร (๙๘.๒๕) มี
คะแนนตํ่าสุด
ผลคะแนนประเมินตามเครื่ องมือประเมิน OIT มีคะแนนตัวชี้วดั การป้องกันการทุจริ ต ได้คะแนนเต็ม (๑๐๐) ซึ่ง
มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนนตัวชี้วดั การเปิ ดเผยข้อมูล (๘๔.๙๒) ได้คะแนนตํ่าสุดและผลการประเมินยังไม่ผ่าน
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๑.๕ สรุ ปผลการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จําแนกตามตัวชี้วดั และจําแนก ตาม
เครื่ องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก และคะแนนตํ่าสุด ๓ อันดับสุดท้าย มีผลดังนี้
๑.๕.๑ ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต
๖ จําแนกตามตัวชี้วดั และตามเครื่ องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๔ ลําดับแรกคือ
๑.๕.๑.๑ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๑ คือ ตัวชี้วดั การป้องกันการทุจริ ต (๑๐๐)
๑.๕.๑.๒ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๒ คือ การปฏิบตั ิหน้าที่ (๙๙.๙๓)
๑.๕.๑.๒ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๓ คือ ตัวชี้วดั การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต (๙๙.๘๑)
๑.๕.๑.๓ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๔ คือ ตัวชี้วดั การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (๙๙.๖๓)
๑.๕.๒ ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ จําแนกตามตัวชี้วดั และตามเครื่ องมือประเมิน ทีม่ ีคะแนนตํ่าสุด ๔ ลําดับสุดท้าย คือ
๑.๕.๒.๑ มีผลประเมินคะแนนตํ่าสุดอันดับ ๑ คือ ตัวชี้วดั การเปิ ดเผยข้อมูล (๘๔.๙๒)
๑.๕.๒.๒ มีผลประเมินคะแนนตํ่าสุดอันดับ ๒ คือ ตัวชี้วดั การใช้งบประมาณ (๙๘.๐๑)
๑.๕.๒.๓ มีผลประเมินคะแนนตํ่าสุดอันดับ ๓ คือ ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร (๙๘.๒๕)
๑.๕.๒.๔ มีผลประเมินคะแนนตํ่าสุดอันดับ ๔ คือ คุณภาพการดําเนินงาน (๙๘.๕๔)
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๑.๖ ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ผลการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๑ การ
ปฏิบตั ิหน้าที่
คะแนน ๙๙.๙๓
ระดับ AA ผ่านการ
ประเมิน

จุดแข็ง
บุ ค ลากรทุ ก คนของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปฏิบตั ิงานงาน ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในงาน ปฏิบตั ิงานอย่างมุ่งมัน่
ตั้ง ใจ ทุ่ ม เท เสี ย สละ เต็ ม ความรู้ ความสามารถ มี ค วาม
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ โดยมีสมุดลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
ของบุคลากรโดยปฏิบตั ิราชการตามเวลาที่ทางการกําหนด มี
บันทึกขออนุญาตออกนอกสถานที่ โดยมีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ น
ผูร้ ับรอง มีรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ มี
การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ โดย จัดทํามาตรฐานการ
ให้บริ การ จัดทําแผนผัง ขั้นตอนการให้บริ การ และจัดระบบ
การให้ บริ ก ารให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารที่
กําหนดไว้อ ย่างเคร่ งครัด ซึ่ งต้อ งให้บริ การ ให้เป็ นไปด้วย
ความโปร่ งใส เป็ นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และเท่าเทียม
กัน และ ไม่มีการ เรี ยกรับเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น
ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณี ที่ แลกกับ การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และในกรณี ช่วง เทศกาลหรื อวาระสําคัญต่าง
ๆ ตามขนบ ธรรมเนียม ประเพณี หรื อแม้แต่กรณีการให้ เงิน
ทรัพย์สิน หรื อ ประโยชน์อื่น ๆ ต่อ บุคคลภายนอกและได้
พัฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ โดยจัด ทํา สถานที่ รั บ รอง
ผูร้ ับบริ การ มีสถานที่ให้บริ การแก่ผูร้ ับบริ การทุกคน อย่าง
เท่ า เที ย มกัน ซึ่ ง ผลการประเมิ น ความ พึ ง พอใจ โดยการ
สแกน QR Code ณ จุด ให้บริ การของแต่ล ะกลุ่มงาน มีผล
ประเมิน ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด

จุดอ่อน

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
จุดแข็ง
ตัวชี้วดั ที่ ๒ การใช้
บุคลกรได้รับความรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ คะแนน งบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการ
๙๘.๐๑ ระดับ AA ดําเนินการ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้บุคลกรภายในมีส่วนร่ วม
ผ่านการประเมิน
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มีช่องทางให้
บุคลากรภายในสามารถแจ้งบาะแสที่สงสัย มีมาตรการ
คุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน และปรับปรุ งมาตรการการจัดซื้อ จัดจ้าง
และให้มีการกํากับ ติดตามโดยคณะกรรมการ เปิ ดโอกาส
ให้บุคลกรภายในมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ มีช่องทางให้บุคลกรภายในสามารถแจ้ง
เบาะแสที่สงสัย มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนปรับปรุ ง
มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง ติดประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรื อการจัดหาข้อพัสดุมีขอ้ มูลรายละเอียดผล
การจัดซื้อจัดจ้างมีขอ้ มูลความก้าวหน้า การจัดการเรื่ อง
ร้องเรี ยน ในเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

จุดอ่อน

-

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๓ การใช้
อํานาจ คะแนน
๙๙.๓๗ ระดับ AA
ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
ผูบ้ ริ หารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ มีนโยบายการบริ หารงานหลักธรรมาภิบาล
โดยมี หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทนั สมัย และเป็ นธรรม
ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการ
ยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบตั ิร่วมกันอย่างงเสมอภาคและ
เป็ นธรรม หลักคุณธรรม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่
ดีงามให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความ
เสี ยสละ ความอดทนขยันหมัน่ เพียรความมีระเบียบวินยั
หลักความโปร่ งใส เปิ ดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุ ง
ระบบและกลไกการทํางานของหน่วยงาน หลักความมีส่วน
ร่ วม สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู้ และร่ วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสิ นใจสําคัญ โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ อํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ มีความรับผดิชอบต่อความบกพร่ องในหน้าที่
การงานที่ตนรับผดิชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขได้
ทันท่วงที หลักความคุ้มค่า ผูบ้ ริ หารตระหนักว่ามีมี
ทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนั้นในการบริ หารจัดการจําเป็ น
จะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุม้ ค่า

จุดอ่อน

-

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๔ การใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการ คะแนน
๙๙.๖๓ ระดับ AA
ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
บุคลากรของสํากงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ มีความตระหนัก และมีความมุ่งมัน่ ในการ
จัดการความเสี่ ยงใน เรื่ องการป้องกันการใช้ผลประโยชน์
ทับซ้อน ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน ของ
ทางราชากร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ไม่มีการนํา
ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็ นของตนเองหรื อนําไปให้
ผูอ้ ื่น นอกจากนี้ยงั มีกระบวนการในการให้บุคลากร ภายใน
และภายนอกยืมทรัพย์สินของราชการ ซึงเป็ นไปแนวปฏิบตั ิ
ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ที่กาํ หนดไว้ และมีการชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ ใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ให้บุคลากร ทราบ และ
นําไปปฏิบตั ิในการประชุมฝ่ ายบริ หาร และมีการกํากับ ดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็ นประจําทุกปี

จุดอ่อน

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๕ การ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริ ต คะแนน
๙๙.๘๑ ระดับ AA
ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ให้ความสําคัญกับการป้ องกัน และต่อต้าน
การทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างจริ งจัง และมีการดําเนินการอย่าง
เป็ นรู ปธรรม โดยมีการทบทวน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก าร
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการและการให้ความรู้การป้ อ งกัน
การทุจริ ต โดยวิทยากรจากสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
วิเคราะห์ความเลี่ยงการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ 2565
โดยมีวิทยากรจากสํานักงาน ปปช. ร่ วมบรรยายให้ความรู้
และกระบวนการจัดการความเสี่ ยงในองค์กร มีการดําเนิ น
กิ จ กรรมการสร้ า งการรั บ รู้ เ จตจํา นงสุ จ ริ ต และมาตรการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ ความโปร่ ง ใส จํา นวน 7 เรื่ อ งให้
บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบตั ิ กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
ในการขับเคลื่อ นการป้ อ งกันการทุ จ ริ ตขององค์ก ร มีการ
จัดทําแผนงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และมีการ
แก้ไขปั ญหาการทุจริ ตภายในหน่วยงาน ให้ลดลงหรื อไม่มี
การทุจริ ต มีการจัดช่ อ งทาง เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนร้ อ งทุกข์ มีการ
เผยแพร่ แนวปฏิบตั ิ เรื่ องร้องเรี ยน ซึ่ งสร้างความเชื่อมัน่ ให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน ในการร้องเรี ยนเมื่อพบเห็ นการ
ทุจริ ต ภายในหน่ วยงานด้ว ย และมีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริ ตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบภายใน และ ของ สตง. ปปช. มาไปปรับปรุ งการ
ทํางานเพื่อป้องกันการทุจริ ต

จุดอ่อน

-
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ตัวชี้วัด/
รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๖ คุณภาพ
การดําเนินงาน
คะแนน ๙๘.๕๔
คุณภาพการ
ดําเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๗
ประสิ ทธิภาพการ
สื่ อสาร คะแนน
๙๘.๒๕ คุณภาพการ
ดําเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง

บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด ตามขั้นตอน ระยะเวลา
และเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตั ิให้ขอ้ มูลแก่รับบริ การผูม้ าติดต่อ
หรื อ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรื อ
บิดเบือนข้อมูล เจ้าหน้าที่ไม่เรี ยกและไม่ให้ เงิน ทรัพย์สิน
หรื อ ประโยชน์อื่น ๆ ผูม้ ารับบริ การในหน่ วยงาน มีความ
เชื่อมัน่ ในการให้บริ การและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามขั้นตอนที่กาํ หนด
ไว้ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ให้บริ การด้วยความเต็มใจ
ยิ้มแย้มแจ่ม ใส และการให้บริ การที่ดี สร้ างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูม้ ารับการบริ การ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวก
พ้อง หรื อมีการเรี ยกรับสิ นบน หรื อผลประโยชน์อื่นใด
จุดแข็ง
มี ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานที่หลากหลาย สามารถให้ผูม้ าขอรับบริ การเข้าถึง
ข้อมูลง่าย รวดเร็ ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สอดรั บ กับ นโยบายการเป็ นรั ฐ บาล 4.0 ผู ้บ ริ หารมอบ
นโยบายการเปิ ดเผยเป็ นหลัก เพื่อ ให้สาธารณชนสามารถ
เข้า ถึ ง ข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานได้อ ย่ า งโปร่ ง ใส ชั ด เจน มี
ช่องทางการติดต่อ รับฟังความคิดเห็น คําติชมเกี่ยวกับการ
ทํางาน การให้บริ การ และเมื่อมีการตั้งคําถามมาที่หน่วยงาน
หน่วยงานก็จะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตอบคําถาม
ให้ข้อ มูลที่ถูกต้อ ง ชัดเจน และรวดเร็ ว ที่สําคัญหน่ วยงาน
ต้องมีช่องทางการร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่แยกส่ วน เป็ นความลับ ผ่านหน้าเว็ปไซต์
หรื อ ช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย และมี ร ะบบการตรวจสอบ
ข้อ เท็จจริ งที่รวดเร็ ว ชัดเจน พร้ อ มทั้งต้อ งประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสในการร้องเรี ยนการทุจริ ต
ไปยังผูร้ ับบริ การอย่างทัว่ ถึง

จุดอ่อน

-

จุดอ่อน

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๘ การ
ปรับปรุ งระบบการ
ทํางาน คะแนน
๙๘.๙๑ คุณภาพการ
ดําเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
บุคลากรในหน่วยงานมีการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดําเนิ นงานเพื่อ ให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัด
ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น และเปิ ดโอกาสให้ ผูร้ ับบริ การหรื อผูม้ า
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่ วม ในการปรับปรุ งพัฒนากาดําเนินงาน
โดยการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของ
หน่วยงานต้นสังกัด

จุดอ่อน

ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๙ การ
เปิ ดเผยข้อมูล
คะแนน ๘๔.๙๒
คุณภาพการ
ดําเนินงาน ระดับ B
ไม่ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลในการดําเนินการที่เป็ นธรรม โปร่ งใส
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ น ปัจจุบนั บนเว็บไซต์ของหน่วยงานจํา
จํานวน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ ปฏิสัมพันธ์ขอ้ มูล (๒)
การบริ หารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบตั ิงาน และ
การให้ บริ การ (๓) การบริ หารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรื อการจัดหาพัสดุ(๔) การบริ หาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบาย การบริ หารทรัพยากรบุคคล การ
ดําเนินการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล และ (๕)
การส่งเสริ มความโปร่ งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการ
เรื่ องร้องเรี ยนการ ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และการเปิ ด
โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่ วม ซึ่งการเผยแพร่ ขอ้ มูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่ งใสในการ บริ หารงาน
และการดําเนินงานของหน่วยงาน

จุดอ่อน
โครงสร้าง
หน่วยงาน
คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. ไม่ชดั เจน
ไม่ถกู ต้อง
ควรเพิม่ ช่องทาง
ให้บุคลากร
ภายในและ
ภายนอก
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารการ
ดําเนินการต่าง ๆ
ของทางหน่วยงาน
สื่ อสารให้คาํ ตอบ
กับ ผูส้ อบถามได้
Q&A)อย่าง
ทันท่วงที
ประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรื อ การ
จัดหาข้อพัสดุ
มีขอ้ มูล

-
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รายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุ งข้อมูล
ความก้าวหน้า
การจัดการเรื่ อง
ร้องเรี ยน
แสดงรายละเอียด
ของมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
มีช่องทางที่
บุคคลภายนอก
สามารถขอรับ
บริ การกับ
หน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์
ที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วดั ที่ ๑๐ การ
ป้องกันการทุจริ ต
คะแนน ๑๐๐
คุณภาพการ
ดําเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
การแสดงเจตจํานงสุ จริ ตของผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรในหน่วยงานดําเนินการการประเมินความเสี่ ยงการ
ทุจริ ตประจําปี งบประมาณที่เป็ นปัจจุบนั การดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ ยงทุจริ ต กิจกรรมการเสริ มสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต
ประจําปี พร้อมทั้งรายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ป้องกันในการทุจริ ต รายงานผลการดําเนินการป้องกัน การ
ทุจริ ต มีมาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและ ความโปร่ งใส
ภายในหน่วยงานและการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริ ม
คุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงานพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อวางแผนการดําเนิ นโครงการ
ในปี งบประมาณถัดไป

จุดอ่อน

-
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๒.
ผลการวิเคราะห์ เป็ นประเด็นข้อบกพร่ อง/จุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขเร่ งด่วน และจุดที่ควรพัฒนาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๒.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ตัว ชี้ ว ัด ที่ ๑-๕ ได้ค ะแนนเท่า กับ ๒๙.๘๑ (เป็ นคะแนนที่ ไ ด้ทาํ การคูณ ค่า นํ้าหนักแล้ว ) บ่ ง
ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน มีความเข้าใจและเชื่อมัน่ ในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่มุ่งสู่ การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต และส่งเสริ มการบริ หารงานองค์กรให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและ
จุดที่ตอ้ งพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ต้งั เป้าหมายของ
แต่ละตัวชี้วดั ไว้ที่ร้อยละ ๙๕ (เป็ นคะแนนที่ยงั ไม่ได้คูณค่านํ้าหนักคะแนน)
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๕) จํานวน ๕ ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วดั ที่ ๑ การปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ร้อยละ ๙๙.๙๓
ตัวชี้วดั ที่ ๒ การใช้งบประมาณ
ได้ร้อยละ ๙๘.๐๑
ตัวชี้วดั ที่ ๓ การใช้อาํ นาจ
ได้ร้อยละ ๙๙.๓๗
ตัวชี้วดั ที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ได้ร้อยละ ๙๙.๖๓
ตัวชี้วดั ที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
ได้ร้อยละ ๙๙.๘๑
จุดที่ตอ้ งพัฒนา (ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ) จํานวน - ตัวชี้วดั คือ
ตัวชี้วดั ที่หน่วยงานเห็นว่าได้คะแนนในตัวชี้วดั IIT น้อยที่สุด และควรจะยกระดับคะแนน พัฒนาเพื่อ
ความยัง่ ยืนให้อยูใ่ นระดับ AA คือตัวชี้วดั ที่ ๒ การใช้ งบประมาณ หน่วยงานเห็นว่าควรต้องเพิ่มกระบวนการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ สื่ อสารกับบุคลากรของหน่วยงานในเรื่ องแผนการใช้งบประมาณประจําปี อย่างโปร่ งใส คุม้ ค่า
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ ไม่ปล่อยให้มีการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อประโยชน์เฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ ง ผูบ้ ริ หารต้องมีมาตรการการลงโทษบุคลากรที่เบิกจ่ายเป็ นเท็จ และมีมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความ
เสี่ ยงในเรื่ อ งดังกล่าว เช่ น ลดความเสี่ ยงในเรื่ อ งการเบิกค่าล่วงเวลาเท็จ ลดความเสี่ ยงในเรื่ อ งการเบิกค่าวัสดุ
อุปกรณ์เท็จ ลดความเสี่ ยงในการเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็ นเท็จ ฯลฯ ทั้งยังต้องให้ความสําคัญกับระบบการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกี่ ยวกับระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง ให้เกิ ดความโปร่ งใส ไม่เอื้อประโยชน์
ให้แก่รายใดรายหนึ่ ง และที่สําคัญบุคลากรทุกกลุ่มสามารถที่จะตรวจสอบ สอบทาน สอบถาม ทักท้วง ร้องเรี ยน
ในเรื่ องการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้านงบประมาณร่ วมกัน
๒.๒ ผลการประเมิ น ตามแบบวัด การรั บ รู้ ผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วดั ที่ ๖-๘ ได้คะแนนเท่ากับ ๒๙.๕๗ (เป็ นคะแนนที่ได้ทาํ การคูณค่านํ้าหนัก
แล้ว) บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรื อผูม้ ารับบริ การในหน่วยงาน มีความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การและเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ให้บริ การ
ด้วยความเต็มใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส และการให้บริ การที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผูม้ ารับการบริ การ ไม่มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรื อมีการเรี ยกรับสิ นบน หรื อผลประโยชน์อื่นใด อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ตอ้ ง
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พัฒนาไว้ ดังต่อ ไปนี้ (โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 ได้ต้ งั เป้ าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วดั ไว้ที่ร้อยละ ๙๕)
จุดแข็ง (ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๕) จํานวน ๓ ตัวชี้วดั คือ
ตัวชี้วดั ที่ ๕ คุณภาพการให้บริ การ
ได้ร้อยละ ๙๘.๕๔
ตัวชี้วดั ที่ ๖ ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร
ได้ร้อยละ ๙๘.๒๕
ตัวชี้วดั ที่ ๗ การปรับปรุ งระบบการทํางาน
ได้ร้อยละ ๙๘.๙๑
จุดที่ตอ้ งพัฒนา (ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ95) จํานวน - ตัวชี้วดั คือ
ตัวชี้วดั ที่หน่วยงานเห็นว่าได้คะแนนในตัวชี้วดั EIT น้อยที่สุด และควรจะยกระดับ พัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
ให้คะแนนให้อยูใ่ นระดับ AA คือตัวชี้วดั ที่ ๖ ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร หน่วยงานเห็นว่าควรต้องเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลของหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถให้ผูม้ าขอรับบริ การเข้าถึงข้อมูลง่าย รวดเร็ ว
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย สอดรับกับนโยบายการเป็ นรัฐบาล ๔.๐ ผูบ้ ริ หารมอบนโยบายการเปิ ดเผย
เป็ นหลักเพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างโปร่ งใส ชัดเจน มีช่องทางการติดต่อ รับฟัง
ความคิดเห็น คําติชมเกี่ยวกับการทํางาน การให้บริ การ และเมื่อมีการตั้งคําถามมาที่หน่วยงาน หน่วยงานก็จะมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตอบคําถาม ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ที่สาํ คัญหน่วยงานต้องมีช่องทางการ
ร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการทุจริ ตและประพฤติมิชอบที่แยกส่ วน เป็ นความลับ ผ่านหน้าเวปไซต์ หรื อช่องทางที่
หลากหลาย และมีระบบการตรวจสอบข้อ เท็จจริ งที่รวดเร็ ว ชัดเจน พร้ อ มทั้งต้อ งประชาสัมพันธ์ช่อ งทางการ
ร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสในการร้องเรี ยนการทุจริ ตไปยังผูร้ ับบริ การอย่างทัว่ ถึง
๒.๓ ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ตัวชี้ วดั ที่ ๙-๑๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๓๖.๙๘ (เป็ นคะแนนที่ไ ด้ทาํ การคูณค่า นํ้า หนัก แล้ว) บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังไม่ผ่านในตัวชี้วดั ข้อที่ ๙ การเปิ ดเผยข้ อมูล ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเวปไซต์ทางการ
ของหน่วยงาน แต่หน่วยงานมีมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน และการดําเนิ นการ
ตามมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงานได้ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่ องการดําเนิ นการ
ตามประกาศเจตจํานงเขตสุ จริ ตของผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ตอ้ งพัฒนา
ไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ต้งั เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วดั ไว้
ที่ร้อยละ ๙๕)
จุดที่ตอ้ งพัฒนา คือ ตัวชี้วดั ที่ ๙ การเปิ ดเผยข้อมูล ได้ร้อยละ ๘๔.๙๒ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
สําหรับตัวชี้วดั นี้ คือร้อยละ ๙๕
ตัวชี้วดั ที่ไม่ผ่าน และต้องพัฒนา (ได้ ๐ คะแนน) มี ๔ OIT คือ O๑,O๒๐,O๒๖ และ O๒๗
ข้ อ O1 ข้ อมูลพื้นฐาน : โครงสร้ างหน่ วยงาน จากการวิเคราะห์พบว่าหน่ วยงานได้แสดงแผนภาพ
โครงสร้างการบริ หารงานและโครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่ชัดเจน ไม่มีการวางจุดประในโครงสร้าง ก.
ต.ป.น. หน่วยงานต้องปรับปรุ งการนําเสนอข้อมูลผังโครงสร้างของหน่วยงาน และผัง ก.ต.ป.น.ให้ถูกต้องมากขึ้น
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ข้ อ O๒๐ การบริ หารเงินงบประมาณ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔ จากการ
วิเคราะห์พบว่าหน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดตรงตามตัวชี้วดั ครบถ้วน แสดงแต่งบการเงินประจําปี ไม่ได้แสดง
ข้อมูลรายละเอียดสรุ ปผลการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย หน่วยงานได้แจ้งกลุ่ม
ที่จดั ทําเอกสารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามตัวชี้วดั
ข้ อ O๒๖ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การดําเนิ นการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากร
บุคคล จากการวิเคราะห์พบว่าหน่ วยงานแสดงผลการดําเนิ นงานตามนโยบายการบริ หารงานบุคคล ไม่ครบถ้วน
ชัดเจน ตามตัวชี้วดั หน่วยงานได้แจ้งให้กลุ่มบริ หารงานบุคคล ดําเนิ นการทบทวนการรายงานการดําเนิ นการตาม
นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ให้ชัดเจนโดยให้มีผลการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาคนดี คนเก่งมา
ปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุ
คลกร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การส่งเสริ มจริ ยธรรมและรักษาวินยั ของบุคลากรในหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ อ O๒๗ การบริ หารและพัฒนาทรั พยากรบุคคล : หลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงาน บันทึกข้อมูลหลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ตวั ชี้วดั หน่วยงานได้แจ้งให้กลุ่มบริ หารงานบุคคล ดําเนิ นการทบทวนหลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้ครบถ้วนทั้ง 5 หัวข้อหลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ เกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร , เกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง , เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร , เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
บุคลากร และเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
หมายเหตุ : ตัวชี้วดั ที่ ๙ การเปิ ดเผยข้อมูล
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (O๑-O๙)
๙.๒ การบริ หารงาน (O๑๐-O๑๗)
๙.๓ การบริ หารเงินงบประมาณ (O๑๘-O๒๔)
๙.๔ การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๕-O๒๘)
๙.๕ การส่งเสริ มความโปร่ งใส (O๒๙-O๓๓)
ตัวชี้วดั ที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริ ต
๑๐.๑ การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริ ต (O๓๔-O๔๑)
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริ ต (O๔๒-O๔๓)
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๓. ผลการวิเคราะห์ ป ระเด็นที่จะต้ องพัฒนาให้ ดีขึ้นของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม่
เขต ๖ มีดังนี้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ โดยมี จุ ด แข็ ง คื อ ตั ว ชี้ วัด ที่ ๑๐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ ร้ อ ยละ ๑๐๐
ซึ่งตัวชี้วดั นี้ มี ๒ OIT คือ O๔๒ และ O๔๓ คือ มาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน และ
การดําเนิ นการตามมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน คณะทํางานจึงคงสภาพคะแนน
และนําผลการดําเนินงานในปี ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ มาวิเคราะห์เพื่อดําเนินการในปี งบประมาณ ๒๕๖๕
๔. แนวทางการนํ า ผลการวิ เ คราะห์ ไ ปสู่ การปฏิ บั ติ ข องของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต ๖ มีดังนี้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จุดที่ตอ้ งพัฒนา คือ ตัวชี้วดั ที่ ๙ การเปิ ดเผยข้อมูล ได้ร้อยละ ๘๔.๙๒ ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ต้งั ไว้สาํ หรับตัวชี้วดั นี้ คือร้อยละ ๙๕
๔.๑ แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ที่เป็ นประเด็นที่เป็ นข้อบกพร่ อง/จุดอ่อน ไปสู่การปฏิบตั ิของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๖ มีดงั นี้
๔.๑.๑ จัดทํามาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและความโปร่ งในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ เพื่อ แก้ไ ขประเด็นที่เป็ นจุดอ่อ นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั ที่เป็ นข้อบกพร่ อง/จุดอ่อน ดังนี้
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มาตรการ

ตัวชี้วดั ที่เป็ น
ประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน
จุดอ่อน
๑. มาตรการในการ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้ างหน่ วยงาน : โครงสร้างหน่วยงาน จากการวิเคราะห์
ดําเนินการเผยแพร่
พบว่าหน่วยงานได้แสดงแผนภาพโครงสร้างการบริ หารงาน
ข้อมูลต่อสาธารณะ
และโครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่ชัดเจน ไม่มีการ
วางจุดประในโครงสร้าง ก.ต.ป.น. หน่วยงานต้องปรับ ปรุ ง
การนําเสนอข้อ มูล ผังโครงสร้ า งของหน่ ว ยงาน และผัง ก.
ต.ป.น.ให้ถูกต้องมากขึ้น
๒. มาตรการ
๙.๓ การบริ หาร รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี : รายงานผลการ
ส่งเสริ มความ
เงินงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔ จากการวิเคราะห์พบว่า
โปร่ งใสในการ
หน่ วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดตรงตามตัวชี้ วดั ครบถ้วน
ดําเนินงานของ
แสดงแต่งบการเงินประจําปี ไม่ไ ด้แสดงข้อมูลรายละเอียด
สํานักงานเขตพื้นที่
สรุ ปผลการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
การศึกษา
ตามเป้ าหมาย หน่วยงานได้แจ้งกลุ่มที่จดั ทําเอกสารรายงาน
ประถมศึกษา
ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจํา ปี ๒๕๖๔ ให้ ถู ก ต้อ ง
เชียงใหม่ เขต ๖
ครบถ้วนตามตัวชี้วดั
๓. มาตรการ
๙.๔ การบริ หาร การดําเนินการตามนโยบายการบริ หารทรั พ ยากรบุคคล : :
ส่งเสริ มความ
และพัฒนา
การดําเนิ นการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล จาก
โปร่ งใสในการ
ทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์พบว่าหน่ วยงานแสดงผลการดํา เนิ นงานตาม
ดําเนินงานของ
นโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คล ไม่ ค รบถ้ว น ชัด เจน ตาม
สํานักงานเขตพื้นที่
ตั ว ชี้ วั ด หน่ ว ยงานได้ แ จ้ ง ให้ ก ลุ่ ม บริ หารงานบุ ค คล
การศึกษา
ดําเนิ นการทบทวนการรายงานการดําเนิ นการตามนโยบาย
ประถมศึกษา
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ให้ ชั ด เจนโดยให้ มี ผ ลการ
เชียงใหม่ เขต ๖
วางแผนอัตรากําลัง การสรรหาคนดีคนเก่งมาปฏิบตั ิงาน การ
พัฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า งทางก้า วหน้า ในสายอาชี พ การ
พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลกร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่ งเสริ มจริ ยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายการ
บริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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มาตรการ
๔. มาตรการ
ส่งเสริ มความ
โปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖

ตัวชี้วดั ที่เป็ น
จุดอ่อน
๙.๔ การบริ หาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน
หลั ก เกณฑ์ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล :
หลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากการ
วิเคราะห์พบว่าหน่วยงาน บันทึกข้อมูลหลักเกณฑ์การบริ หาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์ตัวชี้ วดั
หน่ ว ยงานได้แ จ้ง ให้ ก ลุ่ ม บริ หารงานบุ ค คล ดํา เนิ น การ
ทบทวนหลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ครบถ้วนทั้ง 5 หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล คือ เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ,
เกณฑ์ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง , เกณฑ์ก ารพัฒ นาบุ ค ลากร ,
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากร และเกณฑ์การ
ให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

๔.๑.๒ ประกาศใช้ ม าตรการในการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม และความโปร่ งใสภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔.๑.๓ แต่ ง ตั้ง ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ และผู ้ก ํา กับ ติ ด ตามในการขับ เคลื่ อ นการดํา เนิ น การตามมาตรการ ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใสภายในสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม่
เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔.๑.๔ จั ด ทํา แบบติ ด ตามการดํา เนิ น การตามมาตรการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม และความโปร่ งใสภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔.๑.๕ ประชุ ม ชี้ แจงเกี่ ย วกับ แนวปฏิ บัติ ต ามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งใส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔.๑.๖ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔.๑.๗ ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔.๑.๘ รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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แนวทางในการพัฒนาสู่ การปฏิบัติของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสใน
กําหนดแล้วเสร็จ
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจําปี (กําหนดแผนรายไตรมาส)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
1.จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผนการใช้จ่าย
ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจําปี ให้บคุ ลากรในหน่วยงาน
ประจําปี ของหน่วยงาน และกําหนด และเผยแพร่ ให้แต่ละกลุ่มงานได้รับรู้
มาตรการในการบริ หารงบประมาณ 2. กําหนดมาตรการในการบริ หารงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งแต่งตั้ง
ธันวาคม ๒๕๖๕
ผูร้ ับผิดชอบของผูก้ าํ กับติดตาม และรายงาน
ผลการดําเนินงาน
2) การใช้จ่ายงบประมาณ

- จัดทําหนังสื อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราย
การเข้าพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการ
ดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ทัว่ ถึง และระบุช่องทาการสอบถามเกี่ยวกับ
การดําเนินงานและหรื อการใช้จ่ายงบประมาณ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในสํานักงาน กลุ่มนโยบายและแผน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(นางสาวสิ ริลกั ษณ์ ศรี
เชียงใหม่ เขต ๖ รับรู้แผนการใช้จ่าย
มณี)
งบประมาณ ๒๕๖๕
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในสํานักงาน
กลุ่มบริ หารงานการเงิน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ รับทราบมาตรการ
และสิ นทรัพย์
และถือปฏิบตั ิ
(นางสาวเรณู อุตรชัย)
รอบ ๖ เดือน
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่รับรู้รับทราย กลุ่มบริ หารงานการเงิน
มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕ การดําเนินงานของ สพป. ชม. ๖ ทั้ง
และสิ นทรัพย์
รอบ ๑๒ เดือน
ระบบ และส่งผลให้มีความเข้าใจ
(นางสาวเรณู อุตรชัย)
กันยายน -ตุลาคม ๒๕๖๕ การดําเนินงานของแต่ละโครงการ
ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุ

- ควรมีการเผยแร่ รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริ หาร
ทราบอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการต่อเนื่อง

ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ขอ้ มูล
การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริ หารงานการเงิน
และสิ นทรัพย์

แนวทางในการพัฒนาสู่ การปฏิบัติของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ตัวชี้วัดที่ ๙
ประเด็นการประเมิน
1.ข้อมูลพื้นฐาน

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสใน
การดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. จั ด แสดงข้ อ มู ล ก า ร ติ ด ต่ อ แผน ที่ ตั้ ง
หน่วยงาน

กําหนดแล้วเสร็จ
(กําหนดแผนรายไตรมาส)
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงานมีความ
ชัดเจน ทันสมัย และเป็ นปัจจุบนั

กลุ่มงานอํานวยการ
(นายชาญชัย แสงกร)

27

ส่ วนที่ ๓
การขับเคลื่อนมาตรการส่ งเสริมคุณธรรม และความโปร่ งใส ภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จากผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความโปร่ ง ในของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ มีจุดที่ตอ้ งพัฒนา คือ ตัวชี้วดั ที่ ๙ การ
เปิ ดเผยข้อมูล ได้ร้อยละ ๘๔.๙๒ ไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้สําหรับตัวชี้วดั นี้ คือร้อยละ ๙๕
แนวทางการนํา ผลการวิ เ คราะห์ ที่ เ ป็ นประเด็ น ที่ เ ป็ นข้อ บกพร่ อ ง/จุ ด อ่อ น ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๖ และส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและความ
โปร่ งใน เพื่อพัฒนาประเด็นที่ตอ้ งพัฒนาให้ดีข้ ึน ดังนี้
๑. จัดทําและประกาศใช้ มาตรการส่ งเสริมคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเชียงใหม่ เขต ๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คํานํา
มาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่ วยงานได้กาํ หนดแนวทางการขับเคลื่อ นการ
ดําเนิ นการตามมาตรการส่งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งใหม่ เขต ๖ ซึ่ ง รายงานมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสฉบับ นี้ จะประกอบด้ว ยไปด้วย
มาตรการส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อ จัดจ้าง มาตรการในการดําเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อ สาธารณะ
มาตรการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
และมาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่ งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสของหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนิ นการดังกล่าว เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย มีความสําเร็จตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ ได้จดั ทํามาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ไขประเด็นที่เป็ นจุดอ่อ นที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขโดยเร่ งด่วน และประเด็นที่ต้อ ง
พัฒนาให้ดีข้ ึน มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส ฉบับนี้ หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่า จะเป็ นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริ ตของประเทศไทยให้มีอนั ดับและ ผล
คะแนนที่ดีย่งิ ขึ้นต่อไป

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
พฤษภาคม ๒๕๖๕
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สารบัญ
หน้ า
คํานํา…………………………………………………………………………………………………
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔....................................................
๑. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการในการดําเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะ.......................................................
๒. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...........................................................
๓. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖…………………………………………………………………....
๔. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ องมาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต ปี งบประมาณ ๒๕๖๔………………………..
ภาคผนวก………………………………………………………………………………
- คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทํามาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายใน
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ …………………………………..……............………………
- หนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสฯ
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การขับเคลื่อนมาตรการส่ งเสริมคุณธรรม และความโปร่ งใส
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ ได้ก ํา หนดแนวทางการขับ เคลื่ อ น
การดํา เนิ น การตามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสภายในสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เพื่อนําสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็ นจุดอ่อนที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขโดยเร่ งด่วน และประเด็นที่
ต้องพัฒนาให้ดีข้ ึน ในการปรับปรุ งระบบการทํางาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่ งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็นที่เป็ นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข จํานวน ๑ ตัวชี้ วดั คือ ตัวชี้ วดั ที่ ๙ การเปิ ดเผยข้อมูล ส่ วน
ตัวชี้ วดั ที่ ๒ การใช้งบประมาณ เป็ นตัวชี้ วดั ที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่ยงั ต้อ งพัฒนาต่อ ซึ่ งได้ขับเคลื่อ นการ
ดําเนิ นการ โดยการจัดทําและประกาศใช้มาตรการส่ งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ ซึ่ งประกอบด้ว ย ๔ มาตรการใหญ่ ได้แ ก่ มาตรการในการ
ดําเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะ มาตรการส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง มาตรการส่ งเสริ ม
ความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และมาตรการ
จัด การเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตปี งบประมาณ ๒๕๖๕
ดังรายละเอียดการดําเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการในการดําเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
.................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้มีการกําหนดมาตรการใน
การ
ดําเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
๖ เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล เป็ นไปอย่างตรงไปตรงมา มี ค วามถู ก ต้อ ง ชัด เจน ครบถ้ว นและเป็ นปั จจุบัน
ผูร้ ับบริ การและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนิ นการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ จึ งประกาศมาตรการในการดําเนิ นการ
เผยแพร่ ข้อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็บ ไซต์ข องสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม่ เขต ๖
ประกอบด้วย
ข้อ ๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่เผยแพร่ ต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๑.๑ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามพระราชบัญ ญัติ ข้อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาม มาตร ๗ และมาตรา ๙
๑.๒ ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดําเนินงาน
๑.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒
ข้อ ๒ บุ ค คลที่ นํา เข้า ข้อ มู ล เผยแพร่ ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็บ ไซต์ข องสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ ๓ วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ ขอ้ มูล ประกอบด้วย
๓.๑ กรณี ขอ้ มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทําข้อ มูล เป็ นไฟล์ PDF หรื อ ไฟล์รูปภาพและบันทึกขอ
อนุ มัติผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ เพื่อ เผยแพร่ บนเว็บไซต์และ
จัดเก็บเป็ นข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๒) เมื่อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ อนุมตั ิ
แล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลที่บนั ทึกเป็ นไฟล์ PDF หรื อไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูล
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ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และ จัดเก็บเป็ นข้อมูล
ข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๓.๒ กรณี ข่ า วสาร ประกาศ กิ จ กรรมการดํา เนิ น งาน ซึ่ ง เป็ นข่ า วสาร ประกาศ กิ จ กรรม
การดําเนิ นงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ ที่ไ ด้รับการแต่ ง ตั้ง
ดํา เนิ น การนําเข้าข้อ มูล เผยแพร่ ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็บ ไซต์ข องสํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ และจัดเก็บเป็ นข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้
ทันที
๓.๓ กรณีขอ้ มูลข่าวสารอื่นนอกหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์ มการขออนุมตั ินาํ ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ เพื่อ ให้ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ พิจารณาอนุมตั ิ
๒) เมื่อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ อนุมตั ิ
แล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลที่บนั ทึกเป็ นไฟล์ PDF หรื อ ไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูล
ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
นําเข้าข้อมูลเผยแพร่ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
และจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง
.................................................
เพื่อให้การบริ หารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็ นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา ๘ ชองพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือคุม้ ค่า
โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และตรวจสอบได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ จึงกําหนดมาตรการส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อ จัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ เป็ นไปด้วยความมีคุณ ธรรมและโปร่ ง ใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
๑. นโยบายด้ายความโปร่ งใส หมายถึง การเปิ ดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างข้อมูล
การดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมและตรวจสอบในการ
ปฏิบตั ิงานและแก้ไขปัญหาข้อเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยมีมาตรการ ดังนี้
๑.๑ ให้ดาํ เนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่ งใส ดังนี้
๑.๑.๑ ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑.๑.๒ เผยแพร่ ข้อ มูลอย่างเป็ นระบบเกี่ ยวกับการจัดซื้ อ จัดจ้าง เพื่อ ให้สาธารณชน
สามารถตรวจสอบข้อ มูล การจัดซื้ อ จัดจ้างได้ โดยมีอ งค์ประกอบ ชื่ อ โครงการ งบประมาณผูไ้ ด้รับคัดเลือก
วิธีการจัดหา
๑.๑.๓ กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้ สนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๑.๒ ให้ดาํ เนินการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับ
ทราย ผ่านเว็บไซต์และสื่ ออื่น ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด
๑.๒.๒ ประกาศเผยแพร่ หลั ก เกณฑ์ ใ นกา รพิ จารณาคั ด เลื อ ก/ตั ด สิ น ผล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
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๑.๒.๓ ประกาศเผยแพร่ วิธีการคํานวณราคากลางแต่ละโครงการ
๑.๒.๔ ประกาศเผยแพร่ ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิ นผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓ ให้เปิ ดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๓.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํ การของหน่วยงาน
๑.๓.๒ มีขอ้ มูลอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรื อ
สื่ ออื่น ๆ
๑.๓.๓ มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลการดําเนินงานของหน่วยงานทางสื่ อต่าง ๆ
๑.๔ เปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานตามภารกิจ
หลัก ดังนี้
๑.๔.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
๑.๔.๒ จัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
๑.๔.๓ ดําเนินการโครงการตามภารกิจหลัก
๒. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การทําให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริ ตในเชิงนโยบายและการทุจริ ตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ หรื อรับสิ นบน
โดยมีมาตรการ ดังนี้
๒.๑ ผูบ้ ริ หารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ต้องไม่เกี่ยวข้อง
เชิงอุปถัมภ์ หรื อมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรื อสัมปทานใด ๆ
๒.๒ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง ม่เรี ยก
รับเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้บริ การหรื ออํานวยความสะดวก
๒.๓ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ จะต้องไม่ใช้
อํานาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรื อพวกพ้อง
๒.๔ เจ้า หน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ จะต้อ ง
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญา โครงการ หรื อสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน
๒.๕ การดําเนินงาน/การอนุมตั ิต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ จะต้องไม่มกี ารแทรกแซงจากฝ่ ายการเมืองหรื อผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๓. นโยบายด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน มีความเป็ นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริ หารงานในเรื่ อ งการบริ หารงานบุคคลการ
บริ หารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริ หารสภาพแวดล้อมใน การทํางาน โดยมีมาตรการ ดังนี้
๓.๑ ให้มีการปฏิบตั ิงานตามคู่มือ หรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทําคู่มือ
หรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคู่มือหรื อมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
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๓.๒ ให้มีการปฏิบัติง าน/การบริ การตามภารกิ จ หลักด้ว ยความเป็ นธรรม โดยมีการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ผูร้ ับบริ การ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรื อการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามภารกิจ
๓.๓ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ต้องปฏิบตั ิงาน
ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด เป็ นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยูเ่ สมอ
๓.๔ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ต้องปฏิบตั ิงาน
โดยยึดหลักความเป็ นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
๓.๕ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงานด้วยความจงรักภักดี
๓.๖ ให้มีการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม การสัมมนา อย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
๓.๗ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็ นไปด้วยความจําเป็ น คุม้ ค่า โปร่ งใสและตรวจสอบได้
๓.๘ มีการมอบหมายงานด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ส่งั งานในเรื่ องส่วนตัว
๓.๙ ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเป้าหมาย ติดตามให้คาํ แนะนํา และร่ วม
แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่ วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
๓.๑๐ ให้มีการจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อ สนับสนุ นการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม
อย่างสมํ่าเสมอ
๔. นโยบายด้า นการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน หมายถึ ง การที่ ห น่ ว ยงานต้อ งมี รู ป แบบ วิ ธี ก าร
การสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้
ความสําคัญถึงการปฏิบตั ิงานที่มีคุณธรรมความโปร่ งใส โดยมีมาตรการ ดังนี้
๔.๑ ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ รับทราบและถือปฏิบตั ิร่วมกันตามนโยบาย/
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่ งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๔.๒ ให้ มี ก ารเผยแพร่ และประชาสั ม พัน ธ์ น โยบาย/มาตรการ เพื่ อ พัฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํา เนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื อสื่ ออื่น ๆ
๕. ให้มีช่องทางการร้องเรี ยนในการแจ้งปัญหาการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่ให้ผตู ้ ิดต่อขอรับบริ การสามารถ
ร้องเรี ยนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
๕.๑ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ อาคารอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖
๕.๒ ทางจดหมาย โดยส่ งมาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
กลุ่มอํานวยการ ๑๙๐ หมู่ ๑๕ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐
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๕.๓ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๑๓๗๕-๖ / Website : http://www.chiangmaiarea๖.go.th/cma๖/
ช่องทางร้องเรี ยน
๖. ให้กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ มีหน้าที่จดั ทํารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง นับแต่วนั
เริ่ มต้นปี งบประมาณ เพื่อเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศฉบับนี้ ให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ถือปฏิบตั ิตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ ความ
โปร่ งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

.................................................
ตามที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งพบประเด็นที่
เป็ นข้อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อนที่ตอ้ งแก้ไขโดยเร่ งด่วน ๑ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ที่ ๙ การเปิ ดเผยข้อมูล และตัวชี้วดั ที่ทาง
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ 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
ความยัง่ ยืนต่อไป ได้แก่ตวั ชี้วดั ที่ ๒ การใช้งบประมาณ และตัวชี้วดั ๑๐ การป้องกันการทุจริ ต ดังนั้นเพื่อให้การ
ดํา เนิ น งานในภารกิ จ งานของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความเป็ นธรรม โปร่ งใส ปลอดการทุจริ ต ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการปฏิบตั ิงาน จึง
กํา หนดมาตรการส่ ง เสริ มความโปร่ ง ใสในการดําเนิ น งานของสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ให้บุคคลกรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. มาตราการให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มี
รายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรี ยมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริ การ และจัดสถานที่ใน
การอํานวยความสะดวก สําหรับให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
๑.๒ กลุ่ ม งานจัด เตรี ยมเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการให้ บ ริ การแก่ ผู ้รั บ บริ การ (ถ้า มี )
๑.๓ บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ ตามแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
๑.๓.๑ บริ การด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริ การ
๑.๓.๒ บริ การด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว กระตือรื อร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วย ความเต็มใจ
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร
๑.๓.๓ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
๑.๓.๔ ให้บริ การตรมขั้นตอนการให้บริ การ ตามลําดับก่อน - เหลังอย่างยุติธรรม
๑.๔ ประเมินความพึงพอใจผูร้ ับริ การ โดยจัดทํา QR Code ให้ผูร้ ับบริ การได้ประเมินความพึง
พอใจการให้บริ การของแต่ละกลุ่มงาน
๑.๕ กําหนดให้กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการนี้
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๑.๖ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และผูอ้ าํ นวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๒. มาตรการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่มของ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ กําหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่หรื อผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดําเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ อ งดื่ม
ในการประชุม อบรม ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๒.๒ ให้กลุ่มอํานวยการเป็ นผูป้ ระสาน และบริ การอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่มใน
การจัดประชุม/อบรม ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๒.๓ เจ้า หน้ า ที่ / ผู ้รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/โครงการที่ จัด ประชุ ม /อบรม และประสงค์ใ ห้ มี
การบริ การอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่ม ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ จัด ทํา บัน ทึ ก ขออนุ ม ัติ จัด หาอาหารกลางวัน อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ให้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ อนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการ โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดการประชุม/อบรม วัน เวลา ห้องประชุม จํานวนคน อัตราการเบิกจ่าย แหล่งงบประมาณที่เบิกจ่าย
๒.๓.๒ ประสานและจัดส่ งสํา เนาบันทึก ที่ไ ด้รับอนุ มัติ แล้วให้กลุ่มอํานวยการได้
ให้บริ การอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่มในการประชุม/อบรม และจัดส่งลายมือชื่อผูเ้ ข้าประชุมอบรม
ให้กลุ่มอํานวยการ เมื่อดําเนินการประชุม/อบรม แล้วเสร็จ
๒.๔ กําหนดให้กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ขต ๖ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการตรามาตรการนี้
๒.๕ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และผูอ้ าํ นวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๓. มาตรการส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในการจัดจ้า งจัดทําเอกสารของสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การจัดจ้างทําเอกสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
ดําเนินการจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พสั ดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖
๓.๒ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ที่ประสงค์จดั ทํา
เอกสารให้ดาํ เนินการดังนี้
๓.๒.๑ บันทึกขออนุมตั ิจา้ งทําเอกสารให้ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ อนุ ม ัติให้ดาํ เนิ นการ โดยระบุรูป แบบ/ลักษณะเอกสาร จํานวน และแหล่ ง
งบประมาณที่เบิกจ่าย

39

๓.๒.๒ ส่ งบันทึกที่ไ ด้รับอนุมตั ิ พร้ อ มต้นฉบับเอกสารให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ ล่วงหน้า
ก่อนเวลาที่จะใช้เอกสาร อย่างน้อย ๗ วัน
๓.๒.๓ กรณี จ ํา เป็ นเร่ ง ด่ ว น ให้ เ จ้า หน้า ที่ ผู ้ป ระสงค์ จัด ทํา เอกสาร ประสานการ
ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่พสั ดุ และได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการเป็ นรายครั้ง
๓.๓ กําหนดให้งานพัสดุ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการนี้
๓.๔ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และผูอ้ าํ นวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๔. มาตรการเปิ ดเผยข้อมูล และผลการดําเนิ นงานตรมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ ให้ผูร้ ับผิดชอบในการขับเคลื่อ นการดําเนิ นงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความ
โปร่ งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ แต่ละข้อมูล จํานวน ๔๓ ข้อมูล ได้
เผยแพร่ ขอ้ มูลการดําเนินงานทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๔.๒ สร้ างการรับรู้ ในการดําเนิ นการตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่ งใสในแต่ละข้อมูล
ให้กบั บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังนี้
๔.๒.๑ แจ้งผลการดําเนิ นงานในแต่ละข้อมูลในการประชุมฝ่ ายบริ หารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ และผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม ข้อ มูล ที่รับทราบจากที่ป ระชุ ม แจ้ง ต่ อ
บุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ อย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๒ แจ้ง ประชาสัม พันธ์ การเผยแพร่ ข้อ มูล แต่ล ะข้อ มูล ให้ บุ ค ลกรทุกกลุ่ม ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบตั ิตามแนวดําเนิ นการที่เผยแพร่
ทางระบบรับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไลน์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖
๔.๒.๓ ชี้ แจง รายละเอียดการดําเนิ นงานในแต่ละข้อมูล จํานวน ๔๓ ข้อ มูล ให้กบั
บุคลากรและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ทราบ
๔.๓ กําหนดให้กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการนี้
๔.๔ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ โดยรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และผูอ้ าํ นวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๕. มาตรการในการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมและปฏิบตั ิตามกิจกรรมส่งเสริ มความดี ๑๐ กิจกรรม
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- ตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร
- ๕ ส และบริ หารจัดการขยะมูล
- สวนพอเพียง
- สํานักงานสี เขียว
- แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม สุภาพ
- ยิม้ แย้มแจ่มใส ใส่ใจบริ การ
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน
- จิตอาสา
- ร่ วมกิจกรรมวันสําคัญ
- กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ สร้างสรรค์สามัคคี
๕.๒ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิ จกรรมส่ งเสริ มความดี ให้บุคลกรภายในสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบตั ิ โดยเคร่ งครัด
๕.๓ ประกาศเจตนารมณ์ และบันทึกข้อตกลงการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๕.๔ กําหนดให้ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการนี้
๕.๕ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดย รองผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต
ปี งบประมาณ ๒๕๖๕
.................................................
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิม่ เติม พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดการเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ การประชาชน ต้อ งมุ่งให้เกิ ดประโยชน์สุขของประชาชน และกําหนดให้ผูท้ ี่ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
เสี ย หายหรื อ อาจเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายจากการปฏิบัติง านของเจ้าหน้า ที่ห รื อ
ส่ ว นราชการหรื อ
จําเป็ นต้อ งให้ส่วนราชการช่ วยเหลือ เยียวยาหรื อ ปลดเปลื้อ งทุกข์ มีสิทธิ เสนอคําร้ อ งทุกข์ต่อส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้ นั้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและให้การปฏิบตั ิงานของส่วนราชการสามารถให้บริ หาร
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ ว
เป็ นธรรม มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน ให้เจ้าหน้าที่
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบตั ิและดําเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ เรื่ อ ง
มาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต”
๒. บทนิ ยามในประกาศนี้ “ข้อ ร้ องเรี ยน” หมายความถึง เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน หรื อ เรื่ อ งที่มีการกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่ใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กระทําการทุจริ ต ปฏิบตั ิหรื อละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
“ทุจริ ต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรื อ ละเว้นการปฏิบตั ิอ ย่างใดอย่างหนึ่ งใน
ตําแหน่งหรื อหน้าที่ หรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่งหรื อหน้าที่ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมุ่งหมายจะควบคุม ดูแลการรับ การเก็บรักษา หรื อ การใช้เงินหรื อ ทรัพ ย์สินของส่ ว น
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นการทุจริ ตด้วยหรื อไม่ก็ตาม และให้หมายความถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดงั กล่าวด้วย
“ผู ้ร้ อ งเรี ย น” หมายความถึ ง ประชาชนทั่ว ไป เจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ ม าติ ด ต่ อ ยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ ครอบคลุม
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การร้องเรี ยน/การให้ขอ้ เสนอแนะ/การให้ขอ้ คิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรื อ ผูท้ ี่ได้รับความเดือนร้อน
หรื อเสี ยหายจากการกระทําตามที่ร้องเรี ยน
“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมี ชื่อเรี ยกอย่างอื่นใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
“ช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต์
๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้ อ งเรี ยน ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้ องเรี ยน ๓.๑.๑ เรื่ อ งที่จะนํามา
ร้องเรี ยนต้องเป็ นเรื่ องที่ผรู ้ ้องได้รับความเดือดร้อนหรื อ เสี ยหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) กระทําการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทําความผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร
(๕) กระทําการนอกเหนื ออํานาจหน้าที่ หรื อ ขัดหรื อ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓.๑.๒ เรื่ อ งที่
ร้องเรี ยนต้องเป็ นเรื่ องจริ งที่มีมูล มิใช่ลกั ษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสี ยหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อม
ที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรี ยนต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ้องเรี ยน
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็ นเหตุแห่งการร้องเรี ยน
๓.๒.๓ การกระทําทั้งหลายที่เป็ นเหตุแห่งการร้องเรี ยน พร้อมทั้งข้อเท็จจริ งหรื อ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าว
๓.๒.๔ คําขอของผูร้ ้องเรี ยน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูร้ ้องเรี ยน
๓.๒.๖ ระบุวนั เดือน ปี ที่เกิดเหตุร้องเรี ยน
๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล
(ถ้ามี) เป็ นต้น
๓.๓ กรณี การร้องเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
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๓.๔ กรณี ที่มีผูร้ ้ อ งเรี ยนด้วยวาจาหรื อทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบสอบถามและ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรื อแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทําเป็ นหนังสื อส่ งมายัง กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยนต้องจัดเก็บเป็ นความลับ
๓.๖ เรื่ องร้องเรี ยนที่อาจไม่รับพิจารณา
๓.๖.๑ ข้อร้องเรี ยนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒
๔. ช่องทางการร้องเรี ยน ผูร้ ้องเรี ยนสามารถส่งข้อความร้องเรี ยนผ่านช่องทาง ดังนี้
๔.๑ ส่ งข้อ ร้ อ งเรี ยนหรื อร้อ งเรี ยนด้วยตนเองโดยตรงที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๔.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๑๓๗๕-๖
๔.๓ ทาง e-mail : info@chiangmaiarea๖.go.th
๔.๔ ทางเว็ปไซต์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ :
http://www.chiangmaiarea๖.go.th/cma๖/
๕. การดําเนินงาน ติดตาม และรายงาน
๕.๑ เมื่อ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
ได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูร้ ้องเรี ยนแล้ว ให้พิจารณาจําแนกเรื่ องส่ งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนเพื่อดําเนิ นการ
ภายใน ๓ วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับข้อร้องเรี ยนและแจ้งการดําเนิ นการเบื้องต้นให้ผูถ้ ูกร้องเรี ยนหรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
๕.๒ กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนได้รับข้อร้องเรี ยนโดยตรงจากผูร้ ้องเรี ยน ให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรี ยนสําเนาแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วันทําการ
นับ
แต่วนั ที่ได้รับเรื่ องอร้องเรี ยนดังกล่าวนั้น
๕.๓ ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนรี บดําเนิ นการตามข้อร้องเรี ยน จนกว่าจะได้ขอ้ ยุติและให้กลุ่ม
กฎหมายและคดี เร่ งรัดและติดตามข้อร้องเรี ยนที่อยู่ในการดําเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
จนได้ขอ้ ยุติ
๕.๔ เมื่อ หน่ วยงานที่ถูกร้ องเรี ยนได้ดาํ เนิ นการตามข้อร้ องเรี ยนจนได้ขอ้ ยุติแล้วแจ้งผลการ
ดําเนิ นการไปยังผูร้ ้องเรี ยนหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง แล้วให้สําเนาแจ้งผลการดําเนิ นการดังกล่าวไปยังกลุ่ม
กฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่ได้แจ้งผลการดําเนินการไปยังผูร้ ้องเรี ยน
๕.๕ ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จดั ทํารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนในรอบ ๖ เดือน นับแต่
วันเริ่ มต้นปี งบประมาณ เพื่อเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
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ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่ ๑๙๐ /๒๕๖๕
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
-----------------------------------------------------ตามที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ทาํ การวิเคราะห์ผลการบริ หารและ
การจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับประเด็นที่เป็ นข้อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่ งด่วน ประเด็นที่
ต้องพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่ การปฏิบตั ิของหน่วยงานแล้วนั้น จึงต้องกําหนดมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่ งเสริ มคุณธรรม และความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนิ นการดังกล่าว เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย มีความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
มาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ดังนี้
1. นายชัยนนท์ นิลพัฒน์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ประธานกรรมการ
2. นายนพพร เดชชิต
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รองประธานกรรมการ
3. นายเอกนริ นทร์ โงนมณี
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
กรรมการ
4. นายวัลลภ โตวรานนท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
กรรมการ
5. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนิเทศ ฯ
กรรมการ
6. นางทองสุข ปิ ยะวงษ์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา
กรรมการ
7. นางสาวเรณู อุตรชัย
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ กรรมการ
8. นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
9. นางณัฐพร ดอกแก้ว
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
๑0. นางสาวฐานิสสรณ์ ศรี สิงห์ชยั ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มศึกษาทางไกล
กรรมการ1
๑. นางสมพร รุ จิเลิศ
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
กรรมการ
1๒. นางสาวดากานดา วงศ์พิพฒั น์ทวีป ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคคลากรฯ กรรมการ
1๓. นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใจมูล
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
1๔. นายภานุพนั ธ์ สมตา
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ

47

1๕. นางเตือนใจ ณ รังสี ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
1๖. นางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
1๗. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการ
กรรมการ
1๘. นายกฤชพล ธี ระเขมรักษ์ ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการ
กรรมการ
๑๙. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
2๐. นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใจมูล
นิติกรชํานาญการ
กรรมการ
2๑. นางสาวกัลยา วงศ์วรรณ์
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2๒. นางสาวนันทยา วงศ์ชยั
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้ง ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและให้เกิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
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บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่………………………………..…………………………………..วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่ อง ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า มาตรการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
……………………………………………………………………………………………………………………
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ องเดิม
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ดาํ เนิ นการการวิเคราะห์ผลการ
บริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อ นการบริ หารและการจัดการศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
ข้อเท็จจริง
กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะดําเนิ นการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
จัดทํามาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชุมในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมแม่ยะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ขออนุญาตดําเนิ นการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรการส่ งเสริ ม
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายใน สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ลงนามในหนังสื อคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางาน และหนังสื อราชการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและพิจารณ

(นางสาวนันทยา วงศ์ชัย)
ศึกษานิเทศก์
- อนุมตั ิ
(นายชัยนนท นิลพัฒน)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
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ส่ วนที่ ๔
ผลการดําเนินการตามมาตรการส่ งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่ งใส ภายในสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1. โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํ านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุ จริต) ปี งบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดดังนี้
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2. ประชุมเตรียมความพร้ อมในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึ กษา (โรงเรี ยนสุ จริ ต และ เขตพื้นที่การศึ กษาสุ จริ ต) และเตรี ยมความพร้ อมการ
ขั บ เคลื่ อนกิ จ กรรม ตามโครงการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส ในการดํ า เนิ นงานของ
สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายเอกนริ นทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธาน พร้อมทั้ง นายวัลลภ
โตวรานนท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล นิติ
กร นายปริ วฒั น์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ และนายอํานาจ กิจเดช เจ้าหน้าที่ ICT ร่ วมประชุมเตรี ยมความ
พร้อมในการขับเคลื่อนโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรี ยนสุ จริ ต
และ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริ ต) และเตรี ยมความพร้อมการขัยเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

59

3. ประกาศเจตจํานงสุ จริ ต และการร่ วมมื อพัฒนาเขตพื้ นที่ การศึ กษาสุ จ ริ ต ของสํ านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดร.นพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 6 นายเอกนริ นทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และนายวัลลภ โตวรานนท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 6 ได้ร่วมทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) การปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานงสุ จริ ต และการ
ร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้อง
ประชุมแม่ยะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผูอ้ าํ นวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และผูอ้ าํ นวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมทําบันทึกข้อ ตกลงความร่ วมมือ (MOU) การปฏิบตั ิราชการตามประกาศ
เจตจํานงสุ จริ ต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
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๓.๑ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา
โรงเรี ยนบ้านแม่หงานหลวง โรงเรี ยนบ้านพุย สาขาพุยใต้ โรงเรี ยนบ้านทุ่งแก โรงเรี ยนบ้านขุนแม่นาย
โรงเรี ยนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ได้ร่วมประชุม และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ การปฏิบตั ิ
ราชการตามประกาศเจตจํานงสุ จริ ต และการร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุจริ ต ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา ประจําปี 2565
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๓.๒ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอินทนนท์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ อําเภอจอมทอง โดยนายชู
โชค แนบสนิทธรรม ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ประธานเครื อข่าย และผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนบ้านเมืองอาง โรงเรี ยนบ้านนํ้าตกแม่กลาง โรงเรี ยนบ้านเมืองกลาง โรงเรี ยนวัดพระบาท โรงเรี ยนบ้าน
แม่ปอน โรงเรี ยนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย โรงเรี ยนบ้านขุนยะ และโรงเรี ยนบ้านขุนกลาง ได้ร่วมประชุม
และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ การปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานงสุจริ ต และการร่ วมมือ
พัฒนาโรงเรี ยนสุจริ ต ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา
ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๓ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษากัลยาณิ วฒั นา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวฒั นา อําเภอกัลยาณิวฒั นา
โดยนายพิทกั ษ์ เพ็ญธรรม ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยยา ประธานเครื อข่าย พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนสามัคคีสันม่วง โรงเรี ยนบ้านจันทร์ โรงเรี ยนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย โรงเรี ยนบ้านแจ่มหลวง และ
โรงเรี ยนบ้านขุนแม่รวม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานง
สุจริ ต และการร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุ จริ ต ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๔ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแม่นาจร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร โดยนายสมจิต ใจหาญ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแม่นาจร ประธานเครื อข่าย พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแม่มุ โรงเรี ยนบ้านแม่
มะลอ โรงเรี ยนบ้านแม่วาก โรงเรี ยนบ้านสบวาก โรงเรี ยนบ้านสบแม่รวม โรงเรี ยนบ้านห้วยผา โรงเรี ยนบ้านแม่
ซา โรงเรี ยนบ้านแม่หอย โรงเรี ยนบ้านแม่เอาะ และโรงเรี ยนบ้านนาฮ่อง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือ การปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานงสุจริ ต และการร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุ จริ ต ระหว่างสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๕ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพนม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม อําเภอแม่แจ่ม โดย
นายธนบูรณ์ รัตนบําเพ็ญ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านสองธาร ประธานเครื อข่าย พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
บ้านกองแขก โรงเรี ยนบ้านอมเม็ง โรงเรี ยน ออป.13 โรงเรี ยนบ้านโม่งหลวง โรงเรี ยนบ้านอมขูด โรงเรี ยนบ้าน
กองแขก สาขาบ้านแม่หลุ โรงเรี ยนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน โรงเรี ยนบ้านสามสบ โรงเรี ยนบ้าน
ผานัง โรงเรี ยนชุมชนตําบลท่าผา และโรงเรี ยนบ้านทัพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ การ
ปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานงสุจริ ต และ การร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุจริ ต ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๖ ประกาศเจตจํา นงสุ จริ ต และการร่ วมมื อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต กับเครื อข่ า ยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา อําเภอกัลยาณิวฒั นา โดย
นายชัยประเสริ ฐ ฉั่วตระกูล ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยปู และโรงเรี ยนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ ประธาน
เครื อข่าย นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแม่แดดน้อย และโรงเรี ยนบ้านแม่แดดน้อย สาขา
บ้านดงสามหมื่น นายกสมาคมครู อาํ เภอกัลยาณิวฒั นา พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแม่แฮเหนือ โรงเรี ยน
บ้านแม่ตะละเหนื อ โรงเรี ยนบ้านแม่แฮเหนื อ สาขาแม่แจ๊ะ และโรงเรี ยนบ้านแม่ตะละ ได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อ ตกลงความร่ วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจํานงสุ จริ ต และการร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุ จริ ต
ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๗ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมื อพัฒนาเขตพื้นที่การศึ กษาสุ จริต กับเครื อข่ าย พัฒนา

คุณภาพการศึกษาเบญจมิตร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อําเภอแม่แจ่ม โดยนายธี ร
ศักดิ์ ปอโซโร ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านผาละปิ ประธานเครื อข่าย พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านปางอุ๋ง
โรงเรี ยนบ้านขุนแม่หยอด โรงเรี ยนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ โรงเรี ยนบ้านปางเกี๊ยะ โรงเรี ยนบ้านนากลาง
และโรงเรี ยนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ การปฏิบตั ิราชการ
ตามประกาศเจตจํานงสุ จ ริ ต และการร่ ว มมือ พัฒนาโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ระหว่ า งสํา นักงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๘ ประกาศเจตจํานงสุ จริ ต และการร่ วมมื อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต กับเครื อข่ า ยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจอมทอง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง อําเภอจอมทอง โดยนายชัช
พล แก้ววงค์วาน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยส้มป่ อย ประธานเครื อข่าย พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศรี
จอมทอง โรงเรี ยนบ้านปากทางท่าลี่ โรงเรี ยนบ้านห้วยนํ้าดิบ และโรงเรี ยนบ้านขุนแตะ ได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อ ตกลงความร่ วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจํานงสุ จริ ต และการร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุ จริ ต
ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๙ ประกาศเจตจํานงสุ จริ ต และการร่ วมมื อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต กับเครื อข่ า ยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามัคคี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี อําเภอแม่แจ่ม โดยนายจรัญ
แสงบุญ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ประธานเครื อข่าย , นายสมยศ ใจหาญ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
บ้านแม่ศึก (มูลนิ ธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) นายกสมาคมครู อาํ เภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
บ้านทุ่งยาว โรงเรี ยนบ้านต่อเรื อ โรงเรี ยนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง โรงเรี ยนบ้านแม่ปาน โรงเรี ยนอินทนนท์วิทยา และ
โรงเรี ยนบ้านเนินวิทยา ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ การปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานง
สุ จริ ต และการร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุ จริ ต ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๑๐ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแม่สอย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย อําเภอจอมทอง โดยนายจักร
พันธ์ เตปิ น ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ประธานเครื อข่าย พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแม่
สอย โรงเรี ยนบ้านโรงวัว โรงเรี ยนบ้านหนองคัน โรงเรี ยนบ้านใหม่สารภี โรงเรี ยนป่ ากล้วยพัฒนา และโรงเรี ยน
บ้านห้วยสะแพด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานงสุ จริ ต
และการร่ วมมือพัฒนาโรงเรี ยนสุ จริ ต ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 กับ
สถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๑๑ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน อําเภอจอมทอง โดย
นางอทัยรัตน์ สมสุข ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านท่าหลุก ประธานเครื อข่าย นายปณตพงศ์ แก้วก๋ องมา
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) นายกสมาคมครู อาํ เภอจอมทอง พร้อมด้วย
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านสบเตี๊ยะ โรงเรี ยนวัดพุทธนิมิตร โรงเรี ยนบ้านหาดนาค และโรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง ได้
ร่ วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ การปฏิบตั ิราชการตามประกาศเจตจํานงสุจริ ต และการร่ วมมือ
พัฒนาโรงเรี ยนสุจริ ต ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา
ประจําปี งบประมาณ 2565
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๓.๑๒ ประกาศเจตจํานงสุ จริต และการร่ วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต กับเครื อข่ ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่าข้าม
วันที่ 11 พฤศจิ กายน 2564 กลุ่ม โรงเรี ยนเครื อ ข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม อําเภอจอมทอง โดยนาย
สนอง จันทร์ มา ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านท่าข้าม ประธานเครื อข่าย พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแปะ
โรงเรี ยนบ้านห้วยทราย โรงเรี ยนบ้านบนนา โรงเรี ยนบ้านขุนแปะ โรงเรี ยนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย โรงเรี ยนบ้านขุน
แปะ สาขาแม่จร และโรงเรี ยนบ้านสบแปะ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ การปฏิบตั ิราชการ
ตามประกาศเจตจํานงสุ จ ริ ต และการร่ ว มมือ พัฒนาโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ระหว่ า งสํา นักงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2565
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๔. ประกาศเจตจํานงสุ จริ ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากรอ่านประกาศเจตจํานงสุ จริ ต
ภาษาอังกฤษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ถ่ายทํา VTR
ประกาศเจตจํานงสุจริ ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากรอ่านประกาศเจตจํานงสุจริ ต ภาคภาษาอังกฤษจาก
โรงเรี ยนศรี จอมทองโดยการสนับสนุนของนายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรี ยนศรี จอมทอง นางสาวดวงมณี
ทองนาเมือง รอง ผอ.โรงเรี ยน นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง รอง ผอ.โรงเรี ยน นางสาววิลยั พร เงินแก๊ง ครู และอ่าน
ประกาศโดย Mr.Sotelo Candelario Maling (Foreigner Teacher) จากโรงเรี ยนศรี จอมทอง เพื่อเป็ นการเผยแพร่
ประกาศเจตจํานงสุจริ ตของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจําปี งบประมาณ
2565
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๔.๑ เจตจํานงภาษาไทย

75

๔.๒ เจตจํานงภาษาล้านนา
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๔.๓ เจตจํานงภาษาอังกฤษ

78

๔.๔. กิจกรรมถ่ ายทําวีทีอาร์ ประกาศเจตจํานงสุ จริต (ภาษาจีน)

79

๕. กิ จกรรมมอบนโยบาย และมอบสื่อสัญลักษณ์ ป้ ายนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ No
Gift Policy ไปยังทุกกลุ่มงาน ที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

80

๕.๑ กิ จกรรมมอบนโยบาย และมอบสื่อสัญลักษณ์ ป้ ายนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ
No Gift Policy ไปยังทุกกลุ่มงาน ที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

81

๖. การทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริ ต สร้างจิ ตสํานึ กพลเมืองในการ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริ ต และส่งเสริ มความมีวินัย ซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการทํางาน
ตอบแทนคุณแผ่นดิ น

82

๗. จดหมายข่ าวประชาสั มพันธ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนของสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในการให้ ความสํ าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่ งเสริม
หน่ วยงานด้ านคุณธรร จริยธรรมมและความโปร่ งใส ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
๗.๑ การประชุมชี้แจงเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล วันที่ 24 มิถุนายน 2565

83

๗.๒ ศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อยกระดับ ITA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในเขตพืน้ ที่การศึกษา วันที่ 22 มิถนุ ายน 2565

84

๗.๓ โครงการอบรมบุคลากรในการรับความรูป้ ้องกันการทุจริต ประจําปี งบประมาณ 2565 (ภาคเช้า) วันที่ 21 มิถนุ ายน
2565

85

๗.๔ โครงการอบรมบุคลากรในการรับความรูป้ ้องกันการทุจริต ประจําปี งบประมาณ 2565 (ภาคบ่าย) วันที่ 21 มิถนุ ายน
2565
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๗.๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศ้ ึกษาดูงาน (สพป.ชัยนาท) โครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ภายในเขตพืน้ ที่การศึกษา วันที่ 20 มิถนุ ายน 2565

87

๗.๖ กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ เขตสุจริต วันที่ 20 มิถนุ ายน 2565

88

๗.๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA
Online ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565

89

๗.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA
Online ของสถานศึกษา ประจําปี 2565 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

90

๗.๙ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้มอบป้ายรณรงค์ NO Gift Policy
วันที่ 14 มิถุนายน 2565

91

๗.๑๐ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นําคณะข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ดําเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคําปฏิญญาเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริ ต วันที่ 6 มิถุนายน 2565

92

๗.๑๑ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่ วมขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ เรื่ อง NO Gift Policy วันที่ 6 มิถุนายน 2565

93

๗.๑๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

94

๗.๑๓ กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
“Anti-Covid Anti-Corruption” วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวัน
พุธ
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๗.๑๔ กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ใส่ ใจสุ ขภาพ
“Anti-Covid Anti-Corruption”
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๗.๑๕ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ใส่ใจสุ ขภาพ “Anti-Covid Anti-Corruption”
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๗.๑๖ จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
“Anti-Covid Anti-Corruption”
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๗.๑๗ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมจัดทําแผนป้องกันการทุจริ ตประจําปี งบประมาณ 2565 วันที่ 12 พฤษภาคม
2565

99

๗.๑๘ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บุคลากรออกกําลังกายใส่ใจสุขภาพ

100

๗.๑๙ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

101

๗.๒๐ ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริ ต” (โครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต) ปี งบประมาณ 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565

102

๗.๒๑ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 18 เมษายน 2565

103

๗.๒๒ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการบูรณาการความร่ วมมือในการต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบ ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ วันที่ 3-5 เมษายน 2565

104

๗.๒๓ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการบูรณาการความร่ วมมือในการต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบ ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ วันที่ 3-5 เมษายน 2565

105

๗.๒๔ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สร้างเสริ มวัฒนธรรมองค์กร ใส่ใจความพอเพียง

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ชวนกันออกกําลังกายทุกวันพุธ

106

๗.๒๕ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่ วมทํากิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต โดยแสดง
เชิงสัญลักษณ์ “ไม่ทนต่อการทุจริ ต”

107

๗.๒๖ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่ วมทํากิจกรรมรวมพลังสร้ างสรรค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต โดยแสดง
เชิงสัญลักษณ์ “ไม่ทนต่อการทุจริต”

108

๗.๒๗ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริ ต” ITA ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2565

109

๗.๒๙ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต
6 และเจ้าหน้าที่ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่ วมทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาด เก็บกวาด เศษขยะ
บริ เวณหน้าสํานักงาน และภายในบริ เวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นการร่ วมกันทําความดีตอ้ นรับปี ใหม่
พ.ศ. 2565 และปลูกจิตสํานึกจิตสาธารณะให้กบั สมาชิกในหน่วยงาน

110

๗.๓๐ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิ ลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 6 และเจ้าหน้าที่ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่ วมทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาด เก็บกวาด เศษ
ขยะ บริ เวณหน้าสํานักงาน และภายในบริ เวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นการร่ วมกันทําความดีตอ้ นรับปี
ใหม่ พ.ศ. 2565 และปลูกจิตสํานึกจิตสาธารณะให้กบั สมาชิกในหน่วยงาน

111

๗.๓๑ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิ เทศฯ ได้รับมอบหมายให้เป็ นประธานการ
ประชุ ม คณะทํางานทีมขับเคลื่อนโครงการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
“ป้ อ งกันการทุจริ ต” (โครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต) ITA ปี งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อ สรุ ปผลการดําเนิ นการ
โครงการ ITA ในปี งบที่ผ่านมา และร่ วมกันหารื อในการดําเนิ นโครงการ ITA ในปี งบประมาณ 2565 ณ ห้อง
ประชุมวชิรธาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชี ย งใหม่

112

๗.๓๒ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบเกียรติบตั รให้แก่สถานศึกษา
ตัว แทนผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ ไ ด้ร่ ว มส่ ง ผลงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกิ จกรรมการนําเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ภายใต้โครงการ
เสริ ม สร้ างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ
โรงเรี ยนสุจริ ต ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในรู ปแบบ Online โดยมี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ
จํ า น วน 65 เข ต ที่ จั ด ขึ้ น ที่ สพป .อุ ต รดิ ตถ์ เข ต 1 ระ หว่ า งวั น ที่ 28 – 30 พฤ ศจิ ก า ยน 2564 ท
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๗.๓๓ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผูแ้ ทนของผูร้ ับผิดชอบโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้เข้า
ร่ วมประชุมในรู ปแบบออนไลน์ กับสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายใต้โครงการ
เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการ
โรงเรี ยนสุจริ ต) ประจําปี งบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค ในรู ปแบบออนไลน์ (ภาคเหนือ) ซึ่งมีกาํ หนดจัดขึ้นใน
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564

114

๗.๓๔ วันที่ 20 พฤศจิ กายน 2564 สพป.เชี ยงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมส่ งผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายใต้โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต) ประจําปี งบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค ในรู ปแบบออนไลน์
(ภาคเหนื อ) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็ นเจ้าภาพจัดงาน ได้แก่ ผลงาน
บริ ษทั สร้างการดีสาขาโรงเรี ยนบ้านขุนแม่หยอด โครงการ ก.ไก่ ข.ไข่ ในเล้า , โครงการ Thairath79 โรงเรี ยน
สุจริ ตภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา โดยนายปณตพงศ์ แก้วก๋ องมา ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้าน
หนองอาบช้าง) , 1 โรงเรี ยน 1 นวัตกรรม การใช้หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา โครงการแสตมป์ แจ่มดี โดยนางสมิ
ตา แสนสุ ข ครู โรงเรี ยนบ้านแจ่มหลวง , โครงการ Task Based Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนสู่ การเป็ น
นวัตกร โดยนายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครู โรงเรี ยนบ้านท่าข้าม , การติดตามการใช้หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และ
การทํางานร่ วมกันเพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA Online2021 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผ่าน Model 4
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๗.๓๕ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นําโดย ดร.นพพร
เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วย นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิ เทศก์ และ นายณัฏฐวัฒน์
วงศ์ใยมูล นิ ติกร เข้าร่ วมประชุมสรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั และประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึด
มัน่ ความซื่อสัตย์สุจริ ต และประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริ ตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง
ประชุมแม่ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
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ส่ วนที่ ๕
สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ประกาศใช้มาตรการส่ งเสริ มคุณธรรม
และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ เพื่อ แก้ไ ขข้อบกพร่ อง
จุดอ่อนที่ตอ้ งเร่ ง แก้ไขโดยเร่ งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ตอ้ งพัฒนาให้ดีข้ ึน จากรายงานผลการดําเนิ นงาน
ตามมาตรการ ตามแบบติ ด ตามการดํา เนิ นการตามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณธรรม และความโปร่ ง ใสภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ ซึ่ งได้รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ มูล และ
สรุ ปผลการดําเนิ นงาน ปั ญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดําเนิ นการตามมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
และความโปร่ งใสภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้แสดงผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วดั
การดําเนิ นการที่ตอ้ งการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาการด้านการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อส่ งผลให้สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ มี ค ะแนนประเมิ น คุณ ธรรม และ ความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนิ นการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สู งขึ้นกว่า ปี ที่ผ่านมา
ปัญหา อุปสรรค
๑. ไม่สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาํ หนดไว้ เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 19
๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณช้าทําให้ตอ้ งเร่ งรี บในการดําเนินการทําให้งานที่ออกมาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรแจ้ง และชี้แจงการดําเนิ นงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนินงาน
ตั้งแต่ตน้ ปี งบประมาณ
๒. ควรจัดสรรงบประมาณให้กบั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ตน้ ปี งบประมาณ
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