
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.สมุทรปราการ    

ที่     วันที่    ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕    

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก=อให@เกิดการทุจริตหรือ

เกิดผลประโยชนEทับซ@อนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำปN

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
   ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ได้กำหนดความเส่ียงท่ี
เก่ียวกับ การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังน้ี  

 ๑. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์  

 ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

 ๓. การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  

 ๔. การนำทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ส่วนตัว  

 และได้จัดทำแผนจัดการความเส่ียงป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไว้เรียบร้อยแล้วน้ัน 
 ในการน้ี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือจัดการความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี  

 ๐. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการ  ได้จัดทำประกาศการงดรับและให้ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (NO Gift 
Policy) ,ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน, มาตรการป้องกันความ
เส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน, มาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม แจ้งเวียนให้ข้าราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน และมีการจัดกิจกรรม
รณรงค์การงดรับและให้ของขวัญเน่ืองในเทศ การต่าง ๆ เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและ
บุคลากรในสำนักงาน พร้อมท้ังเผยแพร่การ รณรงค์การงดรับและให้ของขวัญในเทศการต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี  และติดสต๊ิกเกอร์ NO Gift Policy ตามห้องปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  

 ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ประกาศมาตรการป้องกันความเส่ียง ในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งเวียนให้บุคลากรในสำนักงานทราบและถือปฏิบัติ พร้อมท้ัง เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์สำนักงาน ,ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเบิกจ่ายงบประมาณปฏิบัติตามมาตรการ หลักเกณฑ์และ แนว
ทางการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด มีกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโดยผู้บังคับบัญชา 



อย่างเคร่งครัด มีการรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชาได้รับ
ทราบ และการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 ๓. การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการ ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง แจ้งเวียนให้บุคลากรใน
สำนักงานทราบและถือปฏิบัติ พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี ,ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างปฏิบัติตามมาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด มีการ
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชาทราบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ
สำนักงาน ส่งผลให้ไม่มีเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักงาน ข้อมูลจาก
การ สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกลุ่มกฎหมายและ
คดี  

 ๔. การนำทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ส่วนตัว  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   ได้จัดทำประกาศนโยบายการ
สร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนร่วม แจ้งเวียนให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
พร้อมท้ังเผยแพร่ทาง เว็บไซต์สำนักงาน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนร่วมทางเว็บไซต์ของสำนักงานและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ในสำนักงาน จากการดำเนินการท่ีผ่านมา ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนได้ ไม่มีการนำ ทรัพย์สินหน่วยงานมาใช้ส่วนตัว  
 ข้อกฎหมายหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

 ๑. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เร่ือง การงดรับและ

ให้ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (NO Gift Policy) จำนวน ๑ ฉบับ  

 ๒. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เร่ือง มาตรการ

ส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด  

 ๓. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เร่ือง มาตรการ

ป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน ๑ ชุด  

 ๔. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เร่ือง มาตรการ

ป้องกันการรับ สินบน จำนวน ๑ ชุด  

 ๕. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เร่ือง มาตรการ

ป้องกันความ เส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนฯ จำนวน ๑ ชุด  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
ต่อไป 
 
 

 
                                                  ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                           (นางสาวชยากานต์  เป่ียมถาวรพจน์) 



         

 
 
 
 
 
 
 
 



การรณรงคEการงดรับและให@ของขวัญในเทศกาลปNใหม=หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) ของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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การรณรงคEการงดรับและให@ของขวัญในเทศกาลปNใหม=หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ทางเว็บไซตEของสำนักงาน และห@องปฏิบัติงานของกลุ=มต=าง ๆ 

http://www.sesaosp.go.th/ 

 

 
 

      
 



 

 
 

 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

------------------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มี
ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการ
ประเมินคุณธรรม   และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดและเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี  

๑. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี และ
ประกาศ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบ

วงเงินงบประมาณ ท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณา
งบประมาณ 

๒. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
พร้อมท้ังเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันทำการ หลังจากการเสร็จส้ินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละ 

โครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเม่ือมีการร้องขอตาม
รายการ ดังต่อไปน้ี 

 ๒.๑ รายการขอซ้ือ หรือขอจ้าง 

 ๒.๒ เอกสารเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือ หรือจ้าง และผลการพิจารณาในคร้ังน้ัน (ถ้ามี) 

 ๒.๓ ประกาศเชิญชวน และเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

 ๒.๔ ข้อเสนอท่ี ผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 

 ๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 

 ๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

 ๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมท้ังการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ถ้ามี) 

 ๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

๓. ห้ามมิให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้
ส่วนเสีย กับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน ท้ังน้ี การมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองการพิจารณาให้
เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 



๔. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีดำเนินงานโครงการท่ีเอ้ือ
ผลประโยชน์ กับตนเองหรือผู้อ่ืน ท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัว
เงินหรือทรัพย์สิน 

๕. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานสำหรับผู้ท่ีมีหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการซ้ือหรือ
จ้างและเจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด เสนอให้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการทราบ โดยเสนอผ่านรอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามลำดับช้ัน เป็นประจำทุกเดือน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เร่ือง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

………………………………………………………………………. 

     รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ     
และถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจาก
การทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังน้ี  
  ๑. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การควบคุม กำกับ ติดตาม 
สนับสนุน และขับเคล่ือนการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกันการ
กระทำ   ท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการแจ้ง เบาะแสและเป็นพยาน 
  ๓. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็น
พยานกรณีเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการ
ดำเนินการถึงท่ีสุดแล้วปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิม
พิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือพยานตามควรแก่กรณี 
  ๔. กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง 

      ๔.๑ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ี เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่

ตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

      ๔.๒ การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการไปแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าตรงหรือ
ทางอ้อม 

      ๔.๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับ

ผลประโยชน์ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

      ๔.๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

ตัดสินอนุมัติโครงการ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือ
หน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 



  ๕. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน เพ่ือหลีกเล่ียง ลด ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  ๖. จัดประชุมช้ีแจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพ่ือสร้างความตระหนัก   

และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗. จะมีการดำเนินการ... 

  ๗. จะมีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและ

เด็ดขาดสำหรับบุคลากรท่ีกระทำความผิดเก่ียวกับ เร่ือง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ท้ังในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน 

  ๘. ให้ทุกกลุ่ม รายงานผลการดำเนินการท่ีเก่ียวกับเร่ืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อท่ีประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

ผู้อำนวยการกลุ่ม    อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชาสัมพันธ.การแยกแยะผลประโยชน.ส4วนตนและผลประโยชน.ส4วนรวม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ทางเว็บไซต.ของสำนักงาน 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เร่ือง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
......................................................................... 

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย
สำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม  

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการรับสินบนของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  

๑. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ต้องปฏิบัติงาน 
ตามมาตรการน้ี โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่
เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

๓. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่เสนอ
ว่าจะทำให้สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูง
ใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมาย 

๔. เม่ือผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานบังคับ
บัญชาหรือตามช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

๕. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ คำนึงถึงความเป็นธรรมและ
ปกป้องเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้น้ัน 

๖. สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ทุกชนิดการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

/ ๗.การดำเนินการ… 



๗. การดำเนินการใดตามมาตรการน้ีให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอ่ืนใดท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เห็นสมควรกำหนดใน
ภายหลัง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการน้ี  

 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏิบัติ 
มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
๑. หลักการ 

     ๑.๑ การให้สินบน 

   การให้สินบนเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศท่ัวโลก การให้สินบนเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจ ท่ีส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนความเส่ือมถอยทางสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาดังกล่าว อย่างยาวนาน
ในบริบทของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ท่ีมีผลประโยชน์มหาศาล การกระทำ
ดังกล่าว เป็นการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติ ท่ีทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในฐานะเป็นหน่วยงานหน่ึง  
ของรัฐ ได้นำนโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ แต่
แนวทาง มาตรการกลไก ที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบน จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และวางมาตรการ กลไกในการ
ป้องกันการรับสินบนอย่างแข็งขันและจริงจัง ท้ังน้ี การดำเนินการต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
จากทุกฝ่าย เพ่ือให้บรรลุ  ในเป้าหมายสำคัญ คือ การเป็นส่วนหน่ึงในสังคมไทยท่ีจะร่วมกันขจัดและยับย้ัง
การทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นท่ียอมรับในสังคมว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใส เป็นรูปธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกประเภท 

      ๑.๒ แนวทางการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

   รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้มีการแก้ไข
และป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสำคัญในการ
ดำเนินงาน คือ  

๑. นโยบาย คสช. เก่ียวกับการคอรัปช่ัน ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/
๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดย 
      ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดก้ัน 
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ๑.๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเฉียบขาด และรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีกระทำการหรือเก่ียวข้องกับ
การทุจริต และประพฤติมิชอบท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
     ๑.๓ การควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒        
อย่างเคร่งครัด 



๒. นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   
เร่ือง เก่ียวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของภาครัฐ โดย 
      ๒.๑ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทำข้ันตอนท่ี
แน่นอนระยะเวลาดำเนินการท่ีรวดเร็ว 
      ๒.๒ การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเช่ือถือ ความพอใจ 

 ๒.๓ การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ให้กับเจ้าหน้าท่ีใน
สังกัด 
 ๒.๔ การสนับสนุนส่งและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือร่วมสอดส่อง เฝ้า
ระวังตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  

๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ได้แก่ 
 ๓.๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระทำการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต 

๓ .๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่าย 

๓.๓ การพัฒนาระบบบริหารงานเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

๒. คำนิยม 

ลำดับ ข้อความ หมายถึง 

๑ สินบน 

(Bribery) 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ 
การยอมรับ   การให้ หรือร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึง อันส่งผลต่อการตัดสิน
อย่างใดอย่างหน่ึงในลักษณะ   จูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ ท่ี
ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าท่ีรับผิดชอบ 

๒ คอร์รัปช่ัน 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าท่ี อำนาจ และอิทธิพลท่ีตนมี
อยู่ เพ่ือประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อ่ืน รวมถึงการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
การเห็นแก่ญาติ พ่ีน้องเพ่ือนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และ
ความไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีบุคคลใดใช้เป็นเคร่ืองมือในการลิดรอนความ
เป็นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 

๓ ทรัพย์สิน ให้หมายรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือ
เอาไว้ได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น 

๔ ประโยชน์อ่ืนใด การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น 

๕ บุ คลากรของ  สพ
ม.ฉช 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและจ้างเหมาบริการ สพม.ฉช 



๓. ขอบเขตการใช้บังคับ 
  ๓ .๑  มาตรการฉบับ น้ี บังคับใช้ กับสำนักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ 
  ๓.๒ มาตรการฉบับน้ีใช้กับคู่สัญญา ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดท่ีกระทำการในนาม สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยจะนำไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามมาตรการน้ีเท่าท่ี
จะสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม 

๔. บุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้อง 
  ๔.๑ ผู้บริหารแต่งต้ังระดับผู้อำนวยการกลุ่มข้ึนไปทุกท่านมีหน้าท่ีควบคุม สนับสนุน 
และขับเคล่ือนการปฏิบัติตามมาตรการน้ีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน  
และคอร์รัปช่ัน ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการดำเนินการ ต่อต้านการรับสินบน และคอรัปช่ันไปยัง คู่สัญญา ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดท่ี
กระทำการในนามของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  ๔.๒ ต้ังแต่ระดับผู้อำนวยการกลุ่มข้ึนไปทุกท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบทำให้ม่ันใจว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจมาตรการฉบับนี้และจะต้องปฏิบัติเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปช่ัน 
  ๔.๓ บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับน้ี กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับน้ี 
จะต้องรายงาน  ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
  ๔.๔ คู่สัญญา ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดท่ีกระทำการในนามของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวน้ี ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับน้ี ต้ังแต่
เร่ิมต้นและในภายหลังความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมท้ังจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
หรือให้คำม่ันในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปช่ัน 

๕. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปช่ัน 
  ๕ .๑ บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ต้อง
ปฏิบัติงาน  ตามมาตรการน้ีโดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๕.๒ บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่
เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  ๕.๓ บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่
เสนอว่า     จะทำให้สัญญา ว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือจูงใจ    ให้กระทำการ หรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าท่ีและ
กฎหมาย 
  ๕ .๔ เม่ือผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการทันที 



  ๕.๕ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ คำนึงถึงความเป็นธรรม
และปกป้องเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้น้ัน  
  ๕.๖ สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซ่ือสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
  ๕.๗ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายน้ีให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอ่ืนใดท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เห็นสมควรกำหนดใน
ภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายน้ี  

๖. การกระทำท่ีต้องใช้ความระมัดระวังกรณีท่ีมีความเส่ียงสูงในการให้รับสินบน 
  การกระทำดังต่อไปน้ีเป็นการกระทำท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการให้รับสินบนซ่ึงจะต้อง
ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๖.๑ ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
        ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยท่ีจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงผู้ให้ไม่มีเจตนาให้ เพ่ือจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีรัฐกระทำการ ไม่กระทำการ หรือ
ประวิงเวลากระทำอันมิชอบด้วยหน้าท่ี แต่เป็นเพียงเพ่ือให้ความม่ันใจว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐจะดำเนินการตาม
กระบวนการ หรือเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการน้ัน ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน รวมท้ังเป็นสิทธิท่ีพึงได้ตาม
กฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการบริการสาธารณะ เป็นต้น 
        สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้
รับค่าอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตามกระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุกๆคน หรือทำได้ตามขอบเขตของ
กฎหมาย เท่าน้ัน 
  ๖.๒ ค่ารับรอง (Hospitailty Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 
        ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซ่ึงของขวัญอาจอยู่ใน
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล ค่ารับรอง อาจจะรวมถึงค่าท่ีพัก ค่า
โดยสารค่าเย่ียมชมสถานท่ีประกอบการหรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 
        สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไม่สนับสนุนให้รับค่ารับรอง 
เพ่ือจูงใจให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กระทำการอันมิชอบด้วย
หน้าท่ี มูลค่าหรือราคาค่าของขวัญ จะต้องสะท้อนความสมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจำเป็นตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม ท้ังน้ี การรับค่ารับรองและของขวัญจะต้อง
ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และอ่ืนๆ  
  ๖.๓ การรับบริจาค 
        การบริจาคถือเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือ
ผู้ด้อยโอกาสแต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังน้ัน การรับบริจาคดังกล่าวต้องได้รับ
อนุมัติ จากผู้มีอำนาจและกระทำอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคท่ีชัดเจนและจะต้องไม่
เป็นการบริจาค  ท่ีทำข้ึนเพ่ือปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องตามความจริง 



๗. การฝ่าฝืนมาตรการ 
  ๗.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะดำเนินการลงโทษทาง
วินัย แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
มาตรการน้ี รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง ท่ีเพิกเฉยต่อการกระทำความผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทำ
ความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนนโยบายน้ีเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าท่ี หรือ
กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะ
ดำเนินการทางคดีอาญาด้วย 
  ๗.๒ ในกรณีคู่สัญญา ท่ีปรึกษาหรือบุคคลใดท่ีกระทำการในนาม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการน้ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี และ
หากการกระทำน้ันทำให้ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เสียหาย สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ดำเนินการทางกฎหมายด้วย 
๘. การกำกับ ติดตาม และสอบถาม 
  ๘.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะจัดให้มีการตรวจสอบ
และประเมินมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปช่ัน 

   ๘.๒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะจัดให้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงมาตรการฉบับน้ีตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง หรือการเปล่ียนแปลงของปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญ เช่น มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อส่ังการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เร่ือง  มาตรการป้องกันความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

………………………………………………………………………. 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย  นอกจากน้ี ยังนำความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้น้ี มากำหนดเป็นแนวทาง  การป้องกันความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถ

สรุปได้ ๔ ประเด็น ดังน้ี 

๑. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง 
๓. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพ่ือ
หวังความก้าวหน้า 

๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี  

๑. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่ดำเนินการใดๆ กับผู้
เสนอราคา/ผู้ทำสัญญา ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดข้อสงสัยส่อไปในทางทุจริต หรืออาจนำไปสู่การทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

๒. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท้ังเพ่ือตนและผู้อ่ืน 
๓. ไม่กำหนดเง่ือนไขค่าตอบแทน เพ่ือช่วยเหลือผู้เสนอราคารายใด ให้มีสิทธิเข้าทำ

สัญญากับสำนักงาน โดยไม่เป็นธรรม หรือเพ่ือกดดันผู้เสนอราคารายอ่ืน มิให้มีโอกาสแข่งขันในการเสนอ
ราคาอย่างเป็นธรรม 

๔. บุคคลในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ดำเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ                
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๕. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 



๖. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลน้ัน ต่างจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 

๗. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอำนวยความสะดวกของ
ทางราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๘. ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซ่ึงก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี 

๙. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลท่ัวไป 

๑๐. ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
๑๑. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
๑๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ครอบคลุม และท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน และเสริมสร้างจิตสำนึกเก่ียวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

๑๓. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษา
แนะนำรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

๑๔. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
เคร่งครัด 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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