ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
เรื่อง มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
*************************

ดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
โครงการสํานักงานเขตสุจริต ประจําปงบประมาณ 2562 นั้น ตองประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก รวมทั้งประเมินจากการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร ดังนั้น
เพื่อใหการการเปดเผยขอมูลของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน และเปนปจจุบัน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลขางสารไดโดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดตามที่ประกาศเจตํานงสุจริตตอ
บุคลากรและสาธารณชน จึงกําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ดังนี้
1. กลุ ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลัก ในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 คือกลุมอํานวยการ มีหนาที่ในการ
เตรียมการประเมิน ดําเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน และประสานงานกับผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหการประเมินบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
2. กลุ ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเผยแพร ข อ มู ล หน า เว็ ป ไซต คื อ กลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารผานเวปไซดของ สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 http://www.cmarea3.go.th และ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
3. กลุมงานที่รับผิดชอบในการสรางสื่อประชาสัมพันธ สงขอมูลใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนําไป
เผยแพรขอมูลหนาเว็ปไซต คือกลุมงานทุกกลุมที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตรวมถึงโรงเรียนใน
สังกัด มีหนาที่สรางสื่อประชาสัมพันธอยางสรางสรรค โปรงใส สามารถตรวจสอบได เขาถึงไดงาย
นาสนใจ และขอมูลดังกลาวสามารถที่จะรองรับการประเมินจากหนวยงานภายในและภายนอก
ตามประเด็นรายละเอียดขอมูลที่ตองนําไปเผยแพร ดังนั้น จึงขอแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขอมูล ดังนี้
ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบขอมูล
01 โครงสรางหนวยงาน
โครงสรางของหนวยงาน จะตองมีขอมูลการแบงสวน
นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน
ราชการภายในของหนวยงาน
02 ขอมูลผูบริหาร
ขอมูลผูบริหาร จะตองมีขอมูล ชื่อ-นามสกุลและ
นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน

03

อํานาจหนาที่

ขอ
ขอมูล
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

05

ขอมูลการติดตอ

06

กฎหมายที่เกี่ยวของ

07

ขาวประชาสัมพันธ

08

Q&A

ตําแหนงของผูบริหารสูงสุดและรองผูบริหารสูงสุด
อํานาจหนาที่ จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับอํานาจหนาที่หรือ
ภารกิจของหนวยงานตามขอกฏหมายกําหนด เชน การ
แบงสวนราชการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 เปนตน
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตฯ
จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหนวยงานมากกวา
1 ป พรอมรายละเอียด
ขอมูลการติดตอของหนวยงาน อยางนอยจะตอง
ประกอบดวย ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(E-mail) แผนที่
ของหนวยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีขอ้ มูลกฎหมายต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวงข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ
หรื อมติคณะรัฐมนตรี เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
- พรบ.ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดตั้ง รวม
หรื อเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการขยาย ชั้น
เรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็ นต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรื อ
ภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็ นข้อมูลภายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผูร้ ับบริ การ หรื อผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยสามารถสอบถามข้อมูลหรื อข้อกังวลสงสัย
และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรื อสื่ อสาร
โต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็ นช่องทางเว็ปไซต์

นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
นายดิศนันท ศรีวิลัย

นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายเทอดเกียรติ ทองดอนพุม

นายรัตพล บุญชู

09

Social Network

010 แผนปฏิบัติการประจําป

011 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

ขอ
ขอมูล
012 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป
013 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014 คูมือมาตรฐานการใหบริการ

015 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ

016 รายงานผลการสํารวจความพึง

หน่วยงาน
Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook
TwitterInstagram Line เป็ นต้น โดยจะต้องเป็ นช่อง
ทางผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี จะต้องมีขอ้ มูลแผน
ดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด
รายงานการกากับติดตามการดําเนินงาน รายไตรมาส
จะต้องมีขอ้ มูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกํากับติดตาม
การดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานเป็ นรายไตรมาส
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
รายงานผลการดําเนินงานประจาปี จะต้องมีขอ้ มูล
สรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี ของหน่วยงาน ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผา่ นมา
คู่มือหรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน จะต้องมีขอ้ มูล
เกี่ยวกับคู่มือหรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน
พร้อมรายละเอียด
คู่มือหรื อมาตรฐานการให้บริ การ จะต้องมีขอ้ มูล
เกี่ยวกับคู่มือหรื อมาตรฐานการให้บริ การตามอานาจ
หน้าที่หรื อภารกิจของหน่วยงาน ที่ผมู ้ ารับบริ การ
จะต้องรับทราบซึ่ งประกอบด้วย ประเภทงาน
ให้บริ การ ว โ๚ ฺ ๖ โ การให้บริ การแผนผัง/แผนภูมิ
การให้บริ การ ์ ๙๋ ๙“๐๎ ๛ที่ใช้ในการให้บริ การและ
ผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริ การ จะต้องมีขอ้ มูลสถิติการ
ให้บริ การตามอานาจหน้าที่หรื อภารกิจของหน่วยงาน
และจะต้องเป็ นข้อมูลภายในปี งบประมาณ 2562
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริ การ

นายไกรสร จาวรรณะ

นายดิศนันท ศรีวิลัย

นายเสกสรร คําทร

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
นายเสกสรร คําทร

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3

จะต้องมีขอ้ มูลสรุ ปผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ให้บริ การตามอานาจหน้าที่หรื อภารกิจของหน่วยงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผา่ นมา
017 E-Service
E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผรู ้ ับบริ การ หรื อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยสามารถขอรับบริ การตามอานาจหน้าที่หรื อ
ภารกิจของหน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดย
จะต้องเป็ นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เช่น Smart OBEC,My office, AMSS++, Smart Area,
Smart Office เป็ นต้น
018 แผนการใชจายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จะต้องมีขอ้ มูล
ประจําป
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
พร้อมรายละเอียด
019 รายงานการกํากับติดตามการใช รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ราย
ใชงบประมาณ รายไตรมาส
ไตรมาสจะต้องมีขอ้ มูลการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานรายไตรมาส
020 รายงานผลการใชจาย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ต้องมีขอ้ มูล
งบประมาณประจําป
สรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบฯ
ของหน่วยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผา่ นมา
ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
021 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
แผนการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมี
แผนการหาพัสดุ
แผนการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่
หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และจะต้องเป็ นข้อมูลภายในปี งบประมาณ 2562
022 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการจัดหา
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้ อจัดจ้าง เป็ นต้น และจะต้องเป็ นข้อมูล
ภายในปี งบประมาณ 2562
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ
สรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการจัดหาพัสดุรายเดือน
พอใจ

สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
นายไกรสร จาวรรณะ
นายรัตพล บุญชู

นางนลินี กิตินาน

นางนลินี กิตินาน

นางนลินี กิตินาน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
นางสาววาสนา อุนบุญตัน

นางสาววาสนา อุนบุญตัน

นางสาววาสนา อุนบุญตัน

จะต้องมีขอ้ มูลสรุ ปผลการจัดซื้ อหรื อจัดจ้างตามแบบ
สขร.1 และจะต้องเป็ นข้อมูลงบประมาณ 2562
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
รายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการจัดหาพัสดุ
หรือการจัดกาพัสดุประจําป
ประจําปี จะต้องมีขอ้ มูลสรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อ
การจัดหาพัสดุในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผา่ นมา
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) สรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการจัดหาพัสดุ
2) ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการ
จัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งพัฒนาการจัดซื้ อจัดจ้าง
หรื อการจัดหาพัสดุ
025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบาย
หรื อทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่ งใส สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ
026 การดําเนินงานตามนโยบายการ การดําเนิ นการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล
จะต้องมีการดําเนิ นการตามนโยบายการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบตั ิงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การส่ งเสริ มจริ ยธรรม
และรักษาวินยั ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็ นต้น ทั้งนี้
ต้องเป็ นไปตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การจัดหาพัสดุรายเดือน

ขอ
ขอมูล
027 หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
หลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จะต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์การบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่ งเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หลักเกณฑ์การสรรหาและ

นางสาววาสนา อุนบุญตัน

นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร

นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร

028

029

030

031

032

033

คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญและกําลังใจ
รายงานผลการบริหารและ
รายงานผลการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลํา
พัฒนาทรัพยากรประจําป
ประจําปี จะต้องมีการประเมินผลการบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปี และจัดทําเป็ นรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี ของหน่วยงาน ในปี งบฯ 2561
แผนปฏิบิติการจัดการเรื่อง
แนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต จะต้องมี
รองเรียนทุจริต
แนวปฏิบตั ิหรื อเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการ
ต่อเรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
ชางอทางแจงเรื่องรองเรียนการ ช่องทางแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต จะต้องมีช่องทาง
ทุจริต
ที่ผรู ้ ับบริ การ ผูม้ าติดต่อ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
สามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยจะต้องเป็ นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตประจาปี จะต้อง
ทุจริตประจําป
มีขอ้ มูลสรุ ปจานวนและประเภทเรื่ องร้องเรี ยนการ
ทุจริ ตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่
ผูร้ ับบริ การผูม้ าติดต่อ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
สามารถให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนิ นงานของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น โดยจะต้องเป็ นช่องทางผ่านทางเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน การเปิ ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่ วม จะต้องมีการ
รวม
ดําเนินการหรื อกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิ ดโอกาสให้ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินการ
ร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่ วมติดตามประเมินผล

นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายไกรสร จาวรรณะ
นายรัตพล บุญชู
นายดวงจันทร ทาคําวงศ

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต

034

ขอ
035

036

037

038

039

ฯลฯและจะต้องเป็ นข้อมูลภายในปี งบประมาณ 2562
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
เจตจํานงสุ จริ ตของผูบ้ ริ หาร จะต้องมีการแสดง
เจตนารมณ์หรื อคํามัน่ ของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดคนปัจจุบนั
ว่าจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารหน่วยงานอย่างซื่ อสัตย์
สุ จริ ต โปร่ งใสและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล อย่าง
น้อย2 ภาษา
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
การมีสวนรวมของผูบริหาร
การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร จะต้องมีการดําเนินการ
หรื อกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดคนปั จจุบนั ในการให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุ งพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่ งใส และจะต้องเป็ นข้อมูลภายในปี งบประมาณ
2562
การประเมินความเสี่ยงทุจริต
การประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ตประจาปี จะต้องมีการ
ประจําป
ประเมินความเสี่ ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริ ต หรื อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้อง
เป็ นข้อมูลภายในปี งบประมาณ 2562
การดําเนินการเพื่อจัดการความ การดําเนิ นการเพื่อจัดการความเสี่ ยงการทุจริ ต จะต้องมี
เสี่ยงการทุจริต
การดําเนิ นการหรื อกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต หรื อ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็ น
ข้อมูลภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2562
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร การเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดาเนิน
การหรื อกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริ มสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทศั นคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต และจะต้องเป็ น
ข้อมูลภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการปองกันการ
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ตประจําปี จะต้องมี
ทุจริต
ข้อมูลแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่

นางนริสา พงษพานิชย

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
นายเทอดเกียรติ ทองดอนพุม

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
นายดวงจันทร ทาคําวงศ

040 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานการปองกันการ
ทุจริตรายไตรมาส
041 รายงานผลการดําเนินงานการ
ปองกันการทุจริตประจําป

042 มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ

การศึกษาพร้อมรายละเอียด
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริ ต รายไตรมาส จะต้องมีขอ้ มูลสรุ ปผลการ
ดําเนินการป้ องกันการทุจริ ตของหน่วยงาน รายไตร
มาส และจะต้องเป็ นข้อมูลปี งบประมาณ 2562
รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริ ตประจาปี
จะต้องมีขอ้ มูลสรุ ปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจําปี 2561
มาตรการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนว
ปฏิบตั ิของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ
และส่ วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
043 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมี มาตรการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วม จะต้องมี
สวนรวม
แนวปฏิบตั ิของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน
วิธีการ และส่ วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
044 มาตรการสงเสริมความโปรงใส มาตรการส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จะต้องมีแนวปฏิบตั ิของหน่วยงาน เช่น การกําหนด
ขั้นตอน วิธีการและส่ วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการ
จัดหาพัสดุ
045 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน มาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต จะต้องมีแนว
การทุจริต
ปฏิบตั ิของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ
และส่ วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่ อง
ร้องเรี ยนการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
046 มาตรการปองกันการรับสินบน มาตรการป้ องกันการรับสิ นบน จะต้องมีแนวปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานเช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่ วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการรับ
สิ นบน

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นางนริสา พงษพานิชย

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
นางนลินี กิตินาน

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

047 มาตรการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม

048 มาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ

มาตรการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน นายดวงจันทร ทาคําวงศ
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องมีแนวปฏิบตั ิของ
หน่วยงาน เช่นการกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่ วน
งาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผูป้ ระโยชน์ส่วนร่ วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบตั ิ นางนริสา พงษพานิชย
ของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่ วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็ นไปตามมาตรฐานเพื่อลด
การใช้ดุลพินิจ

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายเทวินส สรอยเพชร)
รองผูอํานวยการฯ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
เรื่อง มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ(เพิ่มเติม)
*************************

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดสงประกาศมาตรการเผยแพร
ขอมูล ตอสาธารณะให ขา ราชการและบุ คลากรทางการศึกษาในสังกัดไดทราบไปแลว นั้น เนื่องจากในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองสามารถทําใหผูที่มี

สวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกทุกคนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และสามารถที่จะตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานไดนั้น ดังนั้น จึงกําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ(เพิ่มเติม) ดังนี้
1. ทุกกลุมงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีหนาที่สนับสนุน
ใหขอมูลขาวสารใหแกกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กลุมอํานวยการ สําหรับการเผยแพรผานชองทางที่รับผิดชอบรวมทั้งเผยแพรขอมูลผานหนาเว็ป
ไซตของหนวยงาน
2. งานสื่อสารกับองคกรภายนอก มอบหมายใหกลุมอํานวยการ มีหนาที่เผยแพรขอมูลงานสื่อสาร
อื่น ๆ เชน สังคมออนไลน จดหมายขาว การปดประกาศขอมูลขาวสาร ฯลฯ
3. การกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผูอํานวยการกลุมทุ กกลุ ม ได กํากับ ติดตามผลการดําเนิน งาน และรายงานผลการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
4. การประเมิ น การรั บ รู ของผู มีส ว นไดส ว นเสีย เมื่อสิ้น ป งบประมาณ 2562 มอบหมายใหกลุ ม
อํานวยการ ไดรายงานผลการประเมินใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดทราบ
รวมทั้งได รายงานใหผู อํา นวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ทราบตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายเทวินส สรอยเพชร)
รองผูอํานวยการฯ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

