
1 
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ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

                             

                               (นายชัยนนท์   นิลพัฒน์)  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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ค าน า 
 

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน               
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ซึ่งรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฉบับนี้จะประกอบด้วยไปด้วย มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน  และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็น
ประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและ ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

                                                          
       (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
           พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 
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การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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๔. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  
 เรืม  เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔…………………………………………….. ๑๑ 
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  ของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ……………………………………………………………..……............……………… 
 
๑๖ 
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การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เพ่ือน าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน  และ
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ 
การเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่ยังต้องพัฒนา
ต่อ ซึ่งได้ขับเคลื่อนการด าเนินการ โดยการจัดท าและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ซึ่งประกอบด้วย ๔ มาตรการ
ใหญ่ ได้แก่ มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  และมาตรการจัด การเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   
ดังรายละเอียดการด าเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
เรื่อง  มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

................................................. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้มีการก าหนดมาตรการใน                    

การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๖  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบ
การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ จึงประกาศมาตรการในการ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๖ ประกอบด้วย 
  ข้อ ๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
   ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตาม มาตร ๗ และมาตรา ๙ 
   ๑.๒ ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการด าเนินงาน 
   ๑.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ 
 ข้อ ๒ บุคคลที่น าเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ข้อ ๓ วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กรณีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตาม มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดท าข้อมูล เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพและบันทึก
ขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์
และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
     ๒) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลที่บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่



๓ 
 
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
และ จัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

    ๓.๒ กรณี ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการด าเนินงาน ซึ่งเป็นข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม          
การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เจ้าหน้าที่
เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ด าเนินการน าเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ทันท ี
   ๓.๓ กรณีข้อมูลข่าวสารอื่นนอกหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติน าข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เพ่ือให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ พิจารณาอนุมัติ 
    ๒) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลที่บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง น าเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๖ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
     

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗ พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                            

                                            
 

(นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

................................................. 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
และสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๘ ชองพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คือคุ้มค่า โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เป็นไป
ด้วยความมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  
  ๑. นโยบายด้ายความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้  
   ๑.๑ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้  

๑.๑.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
ท าการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
    ๑.๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณผู้
ได้รับคัดเลือก วิธีการจัดหา  
    ๑.๑.๓ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๑.๒ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนรับทราย ผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้  

    ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 



๕ 
 
    ๑.๒.๒  ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผล  
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  
    ๑.๒.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ  
    ๑.๒.๔ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
๑.๓ ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  
    ๑.๓.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
    ๑.๓.๒ มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือสื่ออ่ืน ๆ  
    ๑.๓.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ  
   ๑.๔ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลัก ดังนี้  
    ๑.๔.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
    ๑.๔.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
    ๑.๔.๓ ด าเนินการโครงการตามภารกิจหลัก  
  ๒. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ 
หรือรับสินบน โดยมีมาตรการ ดังนี้  
   ๒.๑ ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖                     
ต้องไม่เก่ียวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
   ๒.๒ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง            
ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก  
   ๒.๓ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง             
ไม่ใช้อ านาจหน้าที ่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง  
   ๒.๔ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะต้อง               
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน  
   ๒.๕ การด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
  ๓ . นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  หมายถึง มีการก าหนดมาตรฐานใน                    
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่อง                        
การบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมใน                  
การท างาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  



๖ 
 

 ๓.๑ ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย
จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

   ๓.๒ ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้น           
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ    
   ๓.๓ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ต้อง
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ  
   ๓.๔ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ต้อง
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๓.๕ สร้างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
   ๓.๖ ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๓.๗ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใสและตรวจสอบได้  
   ๓.๘ มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว  
   ๓.๙ ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้ค าแนะน า และ
ร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
   ๓.๑๐ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี                       
ความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ  
  ๔. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ                       
การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและ
ให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส โดยมีมาตรการ ดังนี้  
   ๔.๑ ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
ตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
   ๔.๒ ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  
  ๕. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  
   ๕.๑ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ อาคารอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖  
   ๕.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่              
เขต ๖ กลุ่มอ านวยการ  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/  ช่องทางร้องเรียน 

  ๖. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                
นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  

ประกาศฉบับนี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและ ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                            
 

                                            
(นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma6/
http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma6/
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

................................................. 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ซึ่งพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๑ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาให้เกิด 
ความยั่งยืนต่อไป ได้แก่ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัด ๑๐ การป้องกันการทุจริต ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ให้บุคคลกรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. มาตราการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑.๑ ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการ และจัด
สถานที่ในการอ านวยความสะดวก ส าหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
   ๑.๒ กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี) 
   ๑.๓ บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๓.๑ บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
    ๑.๓.๒ บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วย               
ความเต็มใจอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
   ๑.๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
    ๑.๓.๔ ให้บริการตรมขั้ นตอนการให้บริการ ตามล าดับก่อน  - เหลั ง                      
อย่างยุติธรรม 
   ๑.๔ ประเมินความพึงพอใจผู้รับริการ โดยจัดท า QR Code ให้ผู้รับบริการได้ประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน 
   ๑.๕ ก าหนดให้กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่       
เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 
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   ๑.๖ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๒.๑ ก าหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ทุกกลุ่มในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ด าเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มในการประชุม อบรม ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
   ๒.๒ ให้กลุ่มอ านวยการเป็นผู้ประสาน และบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มในการจัดประชุม/อบรม ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
   ๒.๓ เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่จัดประชุม/อบรม และประสงค์ให้มี              
การบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๓.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อนุมัติให้ด าเนินการ โดยจะต้อง
ระบุรายละเอียดการประชุม/อบรม วัน เวลา ห้องประชุม จ านวนคน อัตราการเบิกจ่าย แหล่งงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
     ๒.๓.๒ ประสานและจัดส่งส าเนาบันทึกที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กลุ่มอ านวยการได้
ให้บริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม/อบรม และจัดส่งลายมือชื่อผู้เข้าประชุม
อบรมให้กลุ่มอ านวยการ เมื่อด าเนินการประชุม/อบรม แล้วเสร็จ 
    ๒.๔ ก าหนดให้กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ขต ๖ 
เป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรามาตรการนี้ 
   ๒.๕ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
  ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างจัดท าเอกสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๓.๑ การจัดจ้างท าเอกสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่                
เขต ๖ ด าเนินการจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ 
   ๓.๒ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                     
ที่ประสงค์จัดท าเอกสารให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๓.๒.๑ บันทึกขออนุมัติจ้างท าเอกสารให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อนุมัติให้ด าเนินการ โดยระบุรูปแบบ/ลักษณะเอกสาร จ านวน 
และแหล่งงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
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    ๓.๒.๒ ส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติ พร้อมต้นฉบับเอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ล่วงหน้า
ก่อนเวลาที่จะใช้เอกสาร อย่างน้อย ๗ วัน  
    ๓.๒.๓ กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จัดท าเอกสาร ประสาน            
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ และได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเป็นรายครั้ง 
   ๓.๓ ก าหนดให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 
   ๓.๔ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
  ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการด าเนินงานตรมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔.๑ ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๖ แต่ละข้อมูล                         
จ านวน ๔๓ ข้อมูล ได้เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
   ๔.๒ สร้างการรับรู้ในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล
ให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ดังนี้ 
    ๔.๒.๑ แจ้งผลการด าเนินงานในแต่ละข้อมูลในการประชุมฝ่ายบริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มข้อมูลที่รับทราบจากท่ีประชุมแจ้ง
ต่อบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ อย่างต่อเนื่อง 
    ๔.๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลกรทุกกลุ่มใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวด าเนินการที่
เผยแพร่ทางระบบรับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
    ๔.๒.๓ ชี้แจง รายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละข้อมูล จ านวน ๔๓ ข้อมูล
ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่                  
เขต ๖ ทราบ 
  ๔.๓ ก าหนดให้กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่          
เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 
   ๔.๔ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
  ๕. มาตรการในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๕.๑ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดี ๑๐ กิจกรรม 



๑๑ 
 
    - ตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร 
    - ๕ ส และบริหารจัดการขยะมูล 
    - สวนพอเพียง 
    - ส านักงานสีเขียว 
   - แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม สุภาพ 
    - ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
    - มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 
    - จิตอาสา 
    - ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
    - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์สามัคคี  
   ๕.๒ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีให้บุคลกรภายในส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
   ๕.๓ ประกาศเจตนารมณ์ และบันทึกข้อตกลงการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
   ๕.๔ ก าหนดให้ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการนี้ 
   ๕.๕ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดย                  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                          
 

                                            
(นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
................................................. 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ             
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และก าหนดให้ผู้ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ               
ส่วนราชการหรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ นั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการสามารถให้บริหารประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้            
แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
กฎหมาย และประชาชนได้รับความพึงพอใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
จงึก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  

  ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖       
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต”  
  ๒ . บทนิยามในประกาศนี้  “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง  เรื่องร้องเรียน  หรือเรื่องที่มี                     
การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กระท า                
การทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
  “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น  
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที ่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
ส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ
ถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

  “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 



๑๓ 
 
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ที่
ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายจากการกระท าตามท่ีร้องเรียน  

“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี ชื่อเรียกอย่าง
อ่ืนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

  “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น 
ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต ์ 

  ๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน ๓.๑.๑ เรื่องที่จะ
น ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ  เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
   (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
   (๒) กระท าความผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
   (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
   (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร  
   (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓.๑.๒ เรื่อง
ที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐาน
แวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
   ๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
    ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
    ๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว  
    ๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน  
    ๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยาน
บุคคล  (ถ้ามี) เป็นต้น  
   ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
    ๓.๔ กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถาม
และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายัง กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
    ๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ  



๑๔ 
 
    ๓.๖ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
    ๓.๖.๑ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 

๔. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
   ๔.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๔.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๑๓๗๕-๖ 
   ๔.๓ ทาง e-mail :  info@chiangmaiarea๖.go.th 
   ๔.๔ ทางเว็ปไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ :  
http://www.chiangmaiarea๖.go.th/cma๖/   
 ๕. การด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน  
   ๕.๑ เมื่อ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่              
เขต ๖ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือ
ด าเนินการภายใน ๓ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูก
ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี  
   ๕.๒ กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงาน
ที่ถูกร้องเรียนส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วันท าการ               
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอร้องเรียนดังกล่าวนั้น  
   ๕.๓ ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให้
กลุ่มกฎหมายและคดี เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ  
   ๕.๔ เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้วแจ้งผล
การด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไป
ยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียน  
   ๕.๕ ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ ๖ เดือน 
นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                           

                                            
(นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
 

mailto:info@chiangmaiarea6.go.th
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๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 
 
  
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ที่ ๑๙๐  /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
------------------------------------------------------ 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ได้ท าการวิเคราะห์ผล                
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่              
เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานแล้วนั้น จึง
ต้องก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อน
การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังนี้ 

1.  นายชัยนนท์ นิลพัฒน ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6          ประธานกรรมการ 
2.  นายนพพร เดชชิต  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6         รองประธานกรรมการ 

  3.  นายเอกนรินทร์ โงนมณ ี     รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6           กรรมการ 
  4.  นายวัลลภ โตวรานนท์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6                    กรรมการ 
  5.  นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ                        กรรมการ 
  6.  นางทองสุข ปิยะวงษ ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
  7.  นางสาวเรณู อุตรชัย   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
  8.  นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
  9.  นางณัฐพร ดอกแก้ว   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ          กรรมการ 
  ๑0.  นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผู้อ านวยการกลุ่มศึกษาทางไกล          กรรมการ

1๑.  นางสมพร รุจิเลิศ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
  1๒.  นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรฯ  กรรมการ 
          1๓.  นายณัฏฐวัฒน ์วงศ์ใจมูล  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 
          1๔.  นายภานุพันธ์ สมตา  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน         กรรมการ 



๑๗ 
 
          1๕.  นางเตือนใจ ณ รังสี  ศึกษานิเทก์ช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
          1๖. นางพรรณี กันใหม่  ศึกษานิเทก์ช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
  1๗. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา   ศึกษานิเทก์ช านาญการ           กรรมการ 
  1๘. นายกฤชพล   ธีระเขมรักษ์   ศึกษานิเทก์ช านาญการ           กรรมการ 
  ๑๙. นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 

2๐. นายณัฏฐวัฒน์  วงศ์ใจมูล    นิติกรช านาญการ            กรรมการ 
  2๑. นางสาวกัลยา  วงศ์วรรณ์    ศึกษานิเทก์ช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2๒. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย    ศึกษานิเทก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่    ๙   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
   สั่ง  ณ  วันที่   ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                          
(นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที…่……………………………..…………………………………..วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

………………………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

เรื่องเดิม    

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ด าเนินการการวิเคราะห์ผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น 

ข้อเท็จจริง    
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะด าเนินการจัดกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประชุมในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่ยะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ๑. ขออนุญาตด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      
  ๒. ลงนามในหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และหนังสือราชการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณ          

                                        

                                                               (นางสาวนันทยา วงศ์ชัย)                                                                                                                                                      
                                                         ศึกษานิเทศก์          - อนุมัติ 

                       
                           (นายชยันนท์    นิลพัฒน์)   

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 


