การกําหนดมาตรการ กลไก การใชดุลพินิจ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการและลูกจางประจํา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
เรื่อง การกําหนดมาตรการ กลไก การใชดุลพินิจ
--------------------ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดกําหนดมาตรการ กลไก
และการวางระบบในการใช ดุ ล พิ นิ จ ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พนั ก งานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และครูอัตราจาง ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 เกี่ ย วกับ การบริห ารการใช ดุลพิ นิ จ ที่มีปญ หาซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ได ดังนั้น จึงไดกําหนดรายละเอีย ด
เกี่ยวกับการใชดุลพินิจ การตอบสนองการใชดุลพินิจ เพื่อใหสอดคลองกับการวัดระดับคุณธรรม ความโปรงใส
และการตรวจสอบได และการใชดุลพินิจตามหลักธรรมมาภิบาล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชีย งใหม เขต 3 เพื่อใหตอบสนองตอการพัฒ นาคุณภาพการจัดการเรีย นการสอนใหกับโรงเรีย นในสังกั ด
จํานวน 154 โรงเรียน ซึ่งตองดูแลและรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ต อ เด็ ก นั ก เรี ย นเป น สํ า คั ญ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเปาหมายในการดําเนินการเพื่อกําหนดมาตรการ
กลไก และการวางระบบในการใชดุลพินิจ
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลพินิจในการออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล จึงประกาศใช
มาตรการการใชดุลพินิจของฝายบริหาร มีแนวปฏิบัติของหนวยงานโดยการกําหนดขั้นตอน วิธีการของสวนงาน ไวดังนี้
1. การใชดุลพินิจระดับเจาหนาที่ ผูอํานวยการกลุม และผูบริหารการศึกษา ตองเปนไปตาม
ที่กฎหมายบัญญัติใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยใหเปนไปตามกฎหมาย ระดับที่กําหนดดวยความเปนธรรม
และยึดหลักธรรมมาภิบาล
2. ขั้นตองการใชดุลพินิจตองประกอบเหตุผล ดังนี้
2.1 ขั้นตอนแรก ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นตอง
ตรวจสอบขอเท็จริงที่เกิดขึ้นจาก พยาน หลักฐาน ที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจน
ขอเท็จจริงวาไดเกิดขึ้นหรือไม
2.2 ขั้นตอนที่สอง ขอกฎหมาย ระเบียบ ที่อางอิงประกอบขอเท็จจริงตาม ขอ 2.1
ที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญ
2.3 ขั้นตอนที่สาม/...

2.3 ขั้นตอนที่สาม ขอพิจารณาและขอสนับสนุน ซึ่งผูใชดุลพินิจจะตองพิจารณาตัดสินใจ
วากฎหมาย ระเบียบ ไดกําหนดใหใชดุลพินิจไดเพียงประการเดียว หรือหลาย
ประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใชอํานาจหรือไมก็ไดหรือจะเลือกกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดก็ไดตามที่กฏหมาย ระเบียบกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน 2562

(นายเทวินส สรองเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

ขั้นตอน วิธีการ การกําหนดมาตรการ กลไก การใชดุลพินิจ
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
(Flow Chat)
คณะกรรมการ

ประชุมการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
มาตรการ กลไล การใชดลุ พินิจ

ประกาศมาตรการ กลไก
และการวางระบบในการใชดุลพินิจ
หนวยตรวจสอบภายใน
กลุมกฎหมายและคดี

รวบรวมเอกสาร

และ
 ํ

คณะกรรมการ

พิจารณา ระเบียบ ขอกฏหมาย

พิจารณาการใชดุลพินจิ

รายงาน
ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 3

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ที่ 133 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
***************************************

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคุลมการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ตลอดจนการประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเผยแพรและเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความ
โปรงใส ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม รวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางในการเก็ บ ข อ มูล กํา กั บ ติ ดตาม การประเมิ น ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการนําขอมูลไปสูการปรับปรุงหนวยงานที่รับการประเมิน และวางแผนในการ
ปองกันการทุจริตตอไปได
เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จึงแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายเทวินส สรอยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 3
2. นางจินดา กันทะศักดิ์ ผอ.กลุมอํานวยการ
3. นายสมาน ศิริ
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
4. นางอําพร สาสัตย
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
5. นางนลินี กิตินาน ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
6. นายรพีพัฒนศักดิ์ ทวีอภิรดีพัชร ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
7. น.ส.จันวีนา สุวรรณ
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
8. นางธนวรรณ วงศจักร ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
9. นางสุพรรณ ทองคํา ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
10.นายไกรสร...

10.นายไกรสร จาวรรณะ ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ
11.นายดวงจันทร ทาคําวงศ ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
12.นางนริสา พงษพานิชย นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
13.นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนําคณะทํางานและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงกํากับ ดูแล ชวงเตรียมการประเมิน ชวง
ดําเนินการประเมิน และชวงรายงานผลการประเมิน
2. คณะทํางานรับผิดชอบเตรียมขอมูลที่จะนําไปเผยแพรและเปดเผยแกบุคคลภายในและภายนอก ประกอบดวย
ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
01 โครงสรางหนวยงาน
โครงสรางของหนวยงาน จะตองมีขอมูลการแบงสวน
นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน
ราชการภายในของหนวยงาน
02 ขอมูลผูบริหาร
ขอมูลผูบริหาร จะตองมีขอมูล ชื่อ-นามสกุลและ
นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน
ตําแหนงของผูบริหารสูงสุดและรองผูบริหารสูงสุด
03 อํานาจหนาที่
อํานาจหนาที่ จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับอํานาจหนาที่หรือ นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน
ภารกิจของหนวยงานตามขอกฏหมายกําหนด เชน การ
แบงสวนราชการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 เปนตน
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตฯ
นายดิศนันท ศรีวิลัย
จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหนวยงานมากกวา
1 ป พรอมรายละเอียด
05 ขอมูลการติดตอ
ขอมูลการติดตอของหนวยงาน อยางนอยจะตอง
นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน
ประกอบดวย ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(E-mail) แผนที่
ของหนวยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ จะตองมีขอมูลกฎหมายตาง ๆที่
นายดวงจันทร ทาคําวงศ
เกี่ยวของกับหนวยงาน เชน พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวงขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ
หรือมติคณะรัฐมนตรี เชน
- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

ขอ

ขอมูล

07

ขาวประชาสัมพันธ

08

Q&A

09

Social Network

010 แผนปฏิบัติการประจําป

011 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

012 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป
013 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการขยาย
ชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เปนตน
ขาวประชาสัมพันธ จะตองมีขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดาเนินงานตามอานาจหนาที่หรือ
ภารกิจของหนวยงานโดยจะตองเปนขอมูลภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
Q&A จะตองมีชองทางที่ผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
สวนเสียสามารถสอบถามขอมูลหรือขอกังวลสงสัย และ
หนวยงานสามารถตอบขอสอบถามหรือสื่อสารโตตอบ
กันไดโดยจะตองเปนชองทางเว็ปไซตหนวยงาน
Social Network จะตองมีชองทางการเชื่อมโยงไปสู
เครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook
TwitterInstagram Line เปนตน โดยจะตองเปนชอง
ทางผานทางเว็ปไซตของหนวยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจําปจะตองมีขอมูลแผน
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
หนวยงานพรอมรายละเอียด
รายงานการกากับติดตามการดําเนินงาน รายไตรมาส
จะตองมีขอมูลแสดงวาหนวยงานมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหนวยงานเปนรายไตรมาส
รายงานผลการดําเนินงานประจาป จะตองมีขอมูล
สรุปผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผานมา
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะตองมีขอมูล
เกี่ยวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
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นายเทอดเกียรติ ทองดอนพุม

นายรัตพล บุญชู

นายไกรสร จาวรรณะ

นายดิศนันท ศรีวิลัย

นายเสกสรร คําทร

นายเสกสรร คําทร

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ

ขอ

ขอมูล

014 คูมือมาตรฐานการใหบริการ

015 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ

016 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจ

017

018
019

020

รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
ขาราชการ และพนักงานราชการรายบุคคล ทุกกลุมงาน
พรอมรายละเอียด
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการตามอานาจหนาที่หรือ
ภารกิจของหนวยงาน ที่ผูมารับบริการจะตองรับทราบ
ซึ่งประกอบดวย ประเภทงานใหบริการ ขั้นตอนการ
ใหบริการแผนผัง/แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาที่
ใชในการใหบริการและผูรับผิดชอบในการใหบริการ
ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ จะตองมีขอมูลสถิติการ
ใหบริการตามอานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ 2562

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
นายไกรสร จาวรรณะ
นายรัตพล บุญชู

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
จะตองมีขอมูลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการตามอานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผานมา
E-Service
E–Service จะตองมีชองทางที่ผูรับบริการ หรือผูมีสวน
ไดสวนเสียสามารถขอรับบริการตามอานาจหนาที่หรือ
ภารกิจของหนวยงาน ตามภารกิจของหนวยงานโดย
จะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน เชน
Smart OBEC,My office, AMSS++, Smart Area,
Smart Office เปนตน
แผนการใชจายงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป จะตองมีขอมูล
นางนลินี กิตินาน
ประจําป
เกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจาป พ.ศ. 2562
รายงานการกํากับติดตามการใช รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
นางนลินี กิตินาน
ใชงบประมาณ รายไตรมาส
รายไตรมาสจะตองมีขอมูลการกากับติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณป พ.ศ. 2562 ของหนวยงานรายไตรมาส
รายงานผลการใชจาย
รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป ตองมีขอมูล นางนลินี กิตนิ าน
งบประมาณประจําป
สรุปผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบฯ
ของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผานมา

ขอ
ขอมูล
021 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
แผนการหาพัสดุ

รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะตองมี
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่
หนวยงานจะตองดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ 2562
022 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ พัสดุ จะตองมีประกาศตามที่หนวยงานตองดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน และจะตองเปนขอมูล
ภายในปงบประมาณ 2562
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดหาพัสดุรายเดือน
จะตองมีขอมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจางตามแบบ
สขร.1 และจะตองเปนขอมูลงบประมาณ 2562
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป
หรือการจัดกาพัสดุประจําป
จะตองมีขอมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผานมา อยางนอย
จะตองประกอบดวย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
2) ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ
3) ขอเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ
025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองมีนโยบาย
หรือทิศทางของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปรงใส สอดคลองกับการขับเคลื่อน
ภารกิจของหนวยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
026 การดําเนินงานตามนโยบายการ การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล
จะตองมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหา
คนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
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นางสาววาสนา อุนบุญตัน

นางสาววาสนา อุนบุญตัน

นางสาววาสนา อุนบุญตัน

นางสาววาสนา อุนบุญตัน

นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร

นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร
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รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง
กาวหนาในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแตงตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หนวยงาน เปนตน ทั้งนี้ตองเปนไปตามกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
หลักเกณฑการบริหารและ
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
จะตองมีการกาหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแกหลักเกณฑการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการใหคุณใหโทษ
รายงานผลการบริหารและ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลํา
พัฒนาทรัพยากรประจําป
ประจําปจะตองมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปและจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปของหนวยงาน ในปงบฯ 2561
แผนปฏิบิติการจัดการเรื่อง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตองมี
รองเรียนทุจริต
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการ
ตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตของเจาหนาที่
ชางอทางแจงเรื่องรองเรียนการ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตองมีชองทางที่
ทุจริต
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
แจงเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
โดยจะตองเปนชองทางผานเว็บไซตของหนวยงาน
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจาป จะตองมี
ทุจริตประจําป
ขอมูลสรุปจานวนและประเภทเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ชองทางการรับฟงความคิดเห็น จะตองมีชองทางที่
ผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร

นางอําพร สาสัตย
นางธนวรรณ วงศจักร

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายไกรสร จาวรรณะ
นายรัตพล บุญชู
นายดวงจันทร ทาคําวงศ
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โดยจะตองเปนชองทางผานทางเว็ปไซตของหนวยงาน
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม จะตองมีการ
รวม
ดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน เชนรวมวางแผน รวมดําเนินการ
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมติดตามประเมินผล
ฯลฯและจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ 2562
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร จะตองมีการแสดง
เจตนารมณหรือคํามั่นของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน วา
จะปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต
โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล อยางนอย2 ภาษา
การมีสวนรวมของผูบริหาร
การมีสวนรวมของผูบริหาร จะตองมีการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคน
ปจจุบันในการใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส ปงบ 2562
การประเมินความเสี่ยงทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาป จะตองมีการ
ประจําป
ประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจกอใหเกิด
การทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน และจะตองเปน
ขอมูลภายในปงบประมาณ 2562
การดําเนินการเพื่อจัดการความ การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะตองมี
เสี่ยงการทุจริต
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน และจะตองเปนขอมูลภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จะตองมีการดาเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และจะตองเปนขอมูล
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต

นางนริสา พงษพานิชย

นายเทอดเกียรติ ทองดอนพุม

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

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต

ขอ
ขอมูล
039 แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต

รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป จะตองมี
ขอมูลแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพรอมรายละเอียด
040 รายงานการกํากับติดตามการ รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการ
ดําเนินงานการปองกันการ
ทุจริต รายไตรมาส จะตองมีขอมูลสรุปผลการ
ทุจริตรายไตรมาส
ดําเนินการปองกันการทุจริตของหนวยงาน รายไตรมาส
และจะตองเปนขอมูลปงบประมาณ 2562
041 รายงานผลการดําเนินงานการ รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจาป
ปองกันการทุจริตประจําป
จะตองมีขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจําป 2561
042 มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ จะตองมีแนว
สาธารณะ
ปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ
และสวนงาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูล
043 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมี มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม จะตองมีแนว
สวนรวม
ปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ
และสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการใหผูมีสวนได
สวนเสีย มีสวนรวมในการดําเนินงาน
044 มาตรการสงเสริมความโปรงใส มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จะตองมีแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนด
ขั้นตอน วิธีการและสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ
045 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตองมีแนว
การทุจริต
ปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ
และสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
046 มาตรการปองกันการรับสินบน มาตรการปองกันการรับสินบน จะตองมีแนวปฏิบัติของ
หนวยงานเชน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และสวน
งาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองกันการรับสินบน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นางนริสา พงษพานิชย

ทุกกลุมงาน สพป.เชียงใหม 3
สงขอมูลใหกลุมอํานวยการ
รวบรวมเพื่อสงขอมูลเผยแพร
หนาเว็ปไซต
นางนลินี กิตินาน

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

นายดวงจันทร ทาคําวงศ

ขอ
ขอมูล
047 มาตรการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม

048 มาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ

รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน นายดวงจันทร ทาคําวงศ
กับผลประโยชนสวนรวม จะตองมีแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน เชนการกาหนดขั้นตอน วิธีการ และสวน
งาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผูประโยชนสวนรวม
มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ จะตองมีแนวปฏิบัติ นางนริสา พงษพานิชย
ของหนวยงาน เชน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และ
สวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เปนไปตามมาตรฐานเพื่อลด
การใชดุลพินิจ

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายเทวินส สรอยเพชร)
รองผูอํานวยการฯ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

