
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

……………………………….. 
ข้าพเจ้า นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 3 ขอประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ด าเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นส่วนราชการที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 
ตลอดจน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้ เกิด 
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. มุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้น  

ในองค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และ
พร้อมแสดงความรับผิด หากการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

6. แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 
 

 
 

 (นายอนุกูล ศรีสมบัติ)  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 



แนวทางการด าเนินงานตามประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

…………………………………………………. 
 1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่าง 
มีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน 

การให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน ต่างๆ 

ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 
๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง 

สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 
๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านการใช้งบประมาณ 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต้องส านึกและตระหนักถึง 
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบ
ด้านงบประมาณการเบิก-จ่าย และการพสัดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
๒.๒ งานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง 

ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด 
๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ 

กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก -จ่าย 
งบประมาณ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
 ๓. ด้านการใช้อ านาจ 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความ 

เหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม 
พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 



๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 

๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าที่ในราชการเพ่ือ 
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 ๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต้องใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ เพ่ือประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง 

ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญหายให้รายงานหรือ 
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ 

๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้
อย่างเคร่งคัด 

๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 
 ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และมาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และรายงานผลการด าเนินการตามที่คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ก าหนด 

๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ในทุกรูปแบบ 

๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้ง  
ไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 



๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัดและ 
รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทราบโดยตรง 
 ๖. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 

บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ  
หน้าที่ราชการ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
และข้อบังคับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

๖.๒ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

6.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการด าเนินงาน ให้เกิด 
ความแม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 ๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี 
ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทาง 
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควร รับทราบ

หรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 
 8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนา 
ระบบปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวก  
แก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๘.๑ หน่วยงานด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน 

การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด 



8.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจที่ 
ให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการด าเนินงาน 
หรือด้านการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

8.๓ หน่วยงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

8.๔ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ 
การด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด าเนินการน าข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ไว้ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถาม กับประชาชน 
(Social Network) ข้อมูลแผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส ในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
9.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด 

9.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบหรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

9.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง 
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น 
ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

9.๔ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต่อสาธารณชน เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและ 
เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

9.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหา 
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การด าเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญ
ก าลังใจ เพ่ือธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
พร้อมทั้ง สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 



 
 ๑๐.ด้านการป้องกันการทุจริต 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต้องด าเนินภารกิจของตนเอง
ตามแนวทางของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงาน
ทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคง
ในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมี
ความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 ทุกคน ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือ  
มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าท าสัญญาโครงการ หรือ
รับจ้างใด ๆ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

๑๐.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี 
ต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานน าไปด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
องค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกัน
สร้างวัฒนธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 


