
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.สมุทรปราการ    

ที่     วันที่    ๕  กรกฎาคม  ๒๕6๕    

เร่ือง   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการ
กำหนดให้มีขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการจึงต้องใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และนำข้อเสนอแนะไป
จัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง
ตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ในการประเมิน ITA Online ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการที่อยู่ในความความรับผิดชอบตามข้อเสนอแนะและ
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

๑. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อ O๓ เรื่อง อำนาจ
หน้าที่ ได้คะแนน ๐ คะแนน ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน คือ กลุ่มอำนวยการ เหตุที่ได้คะแนนน้อย เนื่องจากไม่ได้
แนบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบรายละเอียดอำนาจหน้าที่ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ส่งผลให้ข้อมูล   
ไม่ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์การประเมินกำหนด กลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 
ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน 
เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนอำนาจหน้าที่ให้มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนบสำเนากฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบ ตลอดจนได้ปรับปรุงแก้ไขและกำหนด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว 



๒. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ O๑๐ เรื่อง แผน
ดำเนินงานประจำปี ได้คะแนน ๐ คะแนน ผู้รับผิดชอบดำเนินงานคือกลุ่มนโยบายและแผน เหตุที่ได้คะแนน
น้อย เนื่องจากรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจำปีไม่มีระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ จึง
ทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์การประเมินกำหนด กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการ
จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๓. ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่ ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงจากการวิ เคราะห์ผล           
การประเมิน ได้ทำการปรับปรุงเอกสารหลักฐาน และมาตรการที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้มีการจัดทำและปรับปรุง
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และเพ่ือให้เกิดความครอบคลุม ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ได้แก่ นโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ, นโยบาย               
การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy), มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ, มาตรการป้องกันการรับสินบน, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม, มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม, มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง, มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และ พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
เรียบร้อยแล้ว 

๕. สำหรับประเด็นในการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในสำนักงาน เกี่ยวกับ
กรณีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ได้ มีการประชุมชี้แจงซ ักซ ้อมความ เข ้า ใจ เกี ่ย วก ับ การประ เม ิน ค ุณ ธรรมและความ โป ร ่ง ใส ใน             
ก า ร ด ำ เน ิน งาน ข อ งส ำน ัก ง าน เข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ าออน ไล น ์ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในส่วนของการตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) และการจัดทำเอกสารประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)  เมื่อวันที่  1๕ มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  

๖. สำหรับประเด็นในการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับกรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก    
เพ่ือทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้มีการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเน ินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในส่วนของ                
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแจ้งแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน  



๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ยังได้ดำเนินการอื่นๆ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลแผนงานต่างๆ 
รวมทั้งการดูแล กำกับติดตามและประเมินผล มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ซ่ึง              
การดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
อย่างครบถ้วนแล้ว 

  ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565 บน เว็บ ไซต์  
www.sesaosp.go.th เรียบร้อยแล้ว และหากผลการประเมินดังกล่าวเป็นประการใด คณะกรรมการ
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะนำเรียนเสนออีกครั้ง เพ่ือให้บุคลากรทุกคนของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ                
ให้ดียิ่งขึ้นไป และมีความยั่งยืนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพจิารณา 

๑. อนญุาตให้ใช้สำเนาหนังสือฉบับนี้แจ้งเวียนบุคลากรในสำนักงานทุกคน 
๒. อนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

 
 
 

      (นางสาวชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์) 
                                   ศึกษานิเทศก์  
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนทีต่้องแก้ไข  

ในการประเมิน ITA Online ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

 

การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency 

Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในส่วนของการตอบแบบวัด



การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) และการจัดทำเอกสารประกอบการตอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

 เมื่อวันที่ 1๕ มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หนังสือเชิญประชุม 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในส่วนของ  การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแจ้งแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  

 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ครั้งที่ 6/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

......................................................... 

ก่อนวาระประชุม 

1. นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้  

1. นางสาวพิศริศรา เรืองขำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

2. เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ม.1 – ม.3) การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1 งานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา         

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริม

ศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม   

2. นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพายชนิดเรือสลาลอม     

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ควบคุมดูแลโดยอาจารย์วัชรพงษ์  คงดี  ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

1. เด็กหญิงมลิตา ชุ่มม่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

2. เด็กหญิงสุชานาถ สุ่นจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิง 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

3. นายธิติพันธ์ ศรีวิไล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเรือคยัคสลาลอมชายรุ่นอายุ     

ไม่เกิน 23 ปี 

3.  นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวภคภัทร พุทธสิงห์  นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ผ่านการสอบคัดเลือก 

เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร (ค่ายฟิสิกส์) ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเข้าแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ 

2. นายภานุพันธ์ แสนทำพล นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง         

จากผลงานการประกวดโครงการวาดภาพจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยสำนักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1. ขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร 

ตกแต่งสนามหญ้าหน้าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

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

2. ขอขอบคุณโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สนับสนุน Notebook จำนวน 1 เครื่อง และน้ำดื่ม 

จำนวน 20 แพ็ค  

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



          3.  ขอขอบคุณโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สนับสนุนเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  

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

4. ขอขอบคุณโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์สำนักงาน                     

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

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

5. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด 

และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ห้ามใช้ 

กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียน 

นักศึกษา หรือบุคลากร 

2. ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด 

และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กัญชาหรือกัญชง เพ่ือการนันทนาการใด ๆ เพราะอาจเกิดผลกระทบ   

ต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย 

3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ 

กระทรวงศึกษาธิการกำกับควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษา ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ 

ของกัญชาหรือกัญชง อีกท้ังห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ของสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง 

เข้ามาบริโภคในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ           

อย่างเด็ดขาด 

4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิต

สื่อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  

จากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองประชาชน หรือชุมชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา 

หรือหน่วยงาน เพ่ือสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง 

5. การใช้กัญชาหรือกัญชงเพ่ือการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือการใช้กัญชาหรือ 

กัญชงเพื ่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู ่ภายใต้การกำกับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถานศึกษา      

หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ  

6. นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ  

หรือหัวหน้าหน่วยงาน ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

อาจออกมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ

กระทรวงศึกษาธิการ นั้น ๆ ได้ 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ทางระบบรับ – ส่งเอกสาร               

ทางอิเล็กทรอนิกส์(AMSS++4.7)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

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

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

3.1 กลุ่มนโยบายและแผน  

 3.1.1 ………………………………………............................……………………………………………………………………….  

3.1.2 .……………................................…………………………………………………………………………………………….  

3.1.3 .……………................................…………………………………………………………………………………………….  

3.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3.2.1 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม – กันยายน  2565 ) 

        3.2.1.1 การบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้ 

        3.2.1.2 การเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 ( หรือตามสัญญา ) เพ่ือไม่ให้

งบประมาณถูกพับไป 

        3.2.1.3 การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรมาจากสพฐ.          

ทั้งสำนักงานเขต ( โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 ) และสถานศึกษา 

        3.2.1.4 ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาและเป็นไปตามระเบียบของ 

ทางราชการ 

3.2.2 การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  

3.3.3 การแก้ปัญหาหนี้สินครูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

3.3.4 อ่ืนๆ............................................................................................................... ..................................... 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 3.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตาม

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร ว 7/2564 รอบปกติ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.3.2 .……………................................…………………………………………………………………………………………….  

3.3.3 .……………................................…………………………………………………………………………………………….  

3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3.4.1........................................................................................................................ ................................. 

3.4.2........................................................................................................................ ................................ 

3.4.3........................................................................................................................ ................................. 

3.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.5.1 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.5.2 .……………................................…………………………………………………………………………………………….  

3.5.3 .……………................................…………………………………………………………………………………………….  

 

 



3.6 กลุ่มกฎหมายและคดี  

 3.6.1 การมอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 

3.6.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   

จากการที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2562 (เล่ม 136       

ตอนที่ 69 ก.) เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้น หมวด 2 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หมวด 3 (สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

หมวด 5 (การร้องเรียน) หมวด 6 (ความรับผิดทางแพ่ง) หมวด 7 (บทกำหนดโทษ แพ่ง อาญา และปกครอง)    

และความในมาตรา 95 (การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อน พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้) และมาตรา 96 (การดำเนินการ

ออกระเบียบ และประกาศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกเลื่อนการใช้บังคับออกไปถึง 1 ครั้ง 

และจนกระทั่งมีผลบังคับใช้  ตั ้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ ่งเหตุผลในการประกาศ          

ใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก      

จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้า       

ของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย 

สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั ้ง ประเทศไทยต้องมีการติดต่อกับ         

นานาประเทศในการใช้ระบบสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัยและรวดเร็ว จึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิความเป็น

ส่วนตัวตามมาตรฐานสากล และต้องมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

              ข้อมูลส่วนส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data) คือ ข้อมูลที่เก่ียวกับบุคคลที่ทำให้ทราบถึง        

และระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรง/ทางอ้อม เช่น   เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ –นามสกุล เพศ วัน เดือน ปีเกิด    

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์    

              หมายเหตุ ข้อมูลคนตาย ข้อมูลนิติบุคคล ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

              ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด

ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรม     

ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ   

ซึ่งผู้จัดเก็บข้อมูลต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และการให้ข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูลหรือในกรณีท่ีจำเป็นตามแก่กรณีที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

            การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะชอบด้วยกฎหมาย เม่ือทำตามหลักการหนึ่ง

หลักการใด ดังนี้ 

            1. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของของข้อมูลส่วนบุคคล 

       2. การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

            3. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

            4. มีแบบหรือข้อความท่ีเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ ไม่เป็นการหลอกลวง 

            5. หากข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาหรือการให้บริการ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี

อิสระที่จะให้ความยินยอม  

       6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือ

สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 



 

           บทลงโทษ 

                1. โทษทางแพ่ง กำหนดโทษให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดเป็นสองเท่าของความเสียหายที่แท้จริง เช่น มีค่าความเสียหาย  

100,000 บาท ต้องจ่ายเป็นทางปรับทั้งหมดเป็นเงิน จำนวน 300,000 บาท  

                2. โทษทางอาญา มีโทษจำคุกและปรับ โดยมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 

1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

                3. โทษทางปกครอง  มีโทษปรับ ตั้งแต ่1,000,000 บาท จนถึงสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท   

      3.7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.7.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วน

ของการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

3.8 หน่วยตรวจสอบภายใน 

3.8.1 ………………………………………............................……………………………………………………………………….  

3.8.2 .……………................................…………………………………………………………………………………………….  

3.8.3 .……………................................……………………………………………………………………………………………. 

3.9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 

3.9.1 การรายงานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)       

ปีการศึกษา 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (เปิดข้อมูลในหน้าถัดไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ท่ี  

ชื่อโรงเรียน 
ม.1 

ชาย 

ม.1 

หญิง 

รวม

ม.1 

ม.1 

ห้อง 

ม.2 

ชาย 

ม.2 

หญิง 

รวม

ม.2 

ม.2 

ห้อง 

ม.3 

ชาย 

ม.3 

หญิง 

รวม

ม.3 

ม.3 

ห้อง 

รวมม.

ต้น 

ชาย 

รวมม.

ต้น 

หญิง 

รวมม.

ต้น 

รวม

ห้องม.

ต้น 

1 สมุทรปราการ 253 345 598 15 292 328 620 15 291 325 616 15 836 998 1834 45 

2 สตรีสมทุรปราการ 174 335 509 13 203 329 532 13 146 259 405 10 523 923 1446 36 

3 มัธยมวัดด่านสำโรง 193 199 392 10 164 182 346 10 189 175 364 10 546 556 1102 30 

4 

เทพศิรนิทร์ 

สมุทรปราการ 286 236 522 13 295 226 521 13 281 224 505 13 862 686 1548 39 

5 

หาดอมราอกัษรลกัษณ์

วิทยา 97 99 196 8 111 95 206 8 109 103 212 8 317 297 614 24 

6 

นวมนิทราชินทูิศ      

สวนกุหลาบวทิยาลัย 

สมุทรปราการ 253 259 512 14 243 258 501 14 255 218 473 14 751 735 1486 42 

7 

มัธยมวัดศรจีันทร์

ประดิษฐ์   ในพระบรม

ราชานเุคราะห์ 168 126 294 8 165 132 297 7 113 121 234 6 446 379 825 21 

8 วัดทรงธรรม 174 167 341 10 217 157 374 10 197 192 389 10 588 516 1104 30 

9 

ราชประชาสมาสยั 

ฝ่ายมัธยมฯ 283 287 570 14 277 307 584 14 288 314 602 14 848 908 1756 42 

10 

เตรยีมอุดมศกึษา 

น้อมเกล้า สมทุรปราการ 242 239 481 15 299 254 553 13 259 236 495 13 800 729 1529 41 

11 วิสุทธกิษัตร ี 44 184 228 6 0 185 185 6 0 202 202 6 44 571 615 18 

12 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ์ 13 15 28 1 15 8 23 1 14 14 28 1 42 37 79 3 

13 

ป้อมนาคราชสวาท 

ยานนท ์ 134 136 270 10 194 141 335 10 156 144 300 10 484 421 905 30 

14 

มัธยมวัดใหม่สมทุรกิจ

วิทยาคม 49 26 75 2 39 31 70 2 28 24 52 2 116 81 197 6 

15 

ปทุมคงคา 

สมุทรปราการ 221 165 386 10 245 178 423 10 243 202 445 10 709 545 1254 30 

16 ราชวินติสุวรรณภมู ิ 40 41 81 3 59 56 115 4 51 37 88 3 150 134 284 10 

17 บางบ่อวิทยาคม 301 342 643 16 289 317 606 15 265 362 627 15 855 1021 1876 46 

18 เปร็งวิสทุธาธิบด ี 39 17 56 2 33 30 63 3 34 17 51 2 106 64 170 7 

19 

หลวงพ่อปานคลองด่าน

อนุสรณ ์ 163 114 277 8 153 130 283 8 128 97 225 8 444 341 785 24 

20 

นวมนิทราชินทูิศ เตรยีม

อุดมศกึษาพัฒนาการ 253 317 570 14 249 338 587 14 235 263 498 12 737 918 1655 40 

21 บางพลีราษฎร์บำรุง 282 301 583 15 323 300 623 15 322 389 711 17 927 990 1917 47 

22 พูลเจรญิวทิยาคม 298 289 587 15 270 281 551 15 255 262 517 15 823 832 1655 45 

23 ราชวินติบางแก้ว 247 253 500 14 259 258 517 14 245 260 505 14 751 771 1522 42 

24 บางแก้วประชาสรรค ์ 161 152 313 8 184 147 331 8 132 87 219 8 477 386 863 24 

25 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิง

หเสนี) สมทุรปราการ 231 216 447 11 207 226 433 10 201 190 391 10 639 632 1271 31 

 รวม  4599 4860 9459 255 4785 4894 9679 252 4437 4717 9154 246 13821 14471 28292 753 

 

 

 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ท่ี  

ชื่อโรงเรียน 
ม.4 

ชาย 

ม.4 

หญิง 

รวม

ม.4 

ม.4 

ห้อง 

ม.5 

ชาย 

ม.5 

หญิง 

รวม

ม.5 

ม.5 

ห้อง 

ม.6 

ชาย 

ม.6 

หญิง 

รวม

ม.6 

ม.6 

ห้อง 

รวม

ม.

ปลาย  

ชาย 

รวมม.

ปลาย  

หญิง 

รวมม.

ปลาย 

รวม

ห้อง 

ม.

ปลาย 

1 สมุทรปราการ 219 329 548 14 227 328 555 14 229 335 564 14 675 992 1667 42 

2 สตรีสมทุรปราการ 178 296 474 13 167 311 478 13 171 322 493 13 516 929 1445 39 

3 มัธยมวัดด่านสำโรง 140 147 287 7 135 131 266 7 85 114 199 5 360 392 752 19 

4 เทพศิรนิทร์ สมุทรปราการ 174 220 394 10 165 196 361 10 182 221 403 10 521 637 1158 30 

5 หาดอมราอกัษรลกัษณ์วทิยา 83 87 170 6 70 77 147 6 73 68 141 6 226 232 458 18 

6 

นวมนิทราชินทูิศ สวนกุหลาบ

วิทยาลัย สมุทรปราการ 157 258 415 11 165 223 388 10 152 218 370 10 474 699 1173 31 

7 

มัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ ์     

ในพระบรมราชานุเคราะห ์ 53 95 148 5 69 92 161 5 34 52 86 3 156 239 395 13 

8 วัดทรงธรรม 153 147 300 8 141 155 296 8 150 176 326 8 444 478 922 24 

9 ราชประชาสมาสยัฝ่ายมัธยมฯ 184 296 480 12 215 283 498 12 236 271 507 12 635 850 1485 36 

10 

เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ 214 203 417 12 194 224 418 10 179 219 398 10 587 646 1233 32 

11 วิสุทธกิษัตร ี 120 337 457 12 62 318 380 10 76 276 352 10 258 931 1189 32 

12 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ป้อมนาคราชสวาทยานนท ์ 174 155 329 11 127 144 271 10 152 155 307 10 453 454 907 31 

14 มัธยมวัดใหม่สมทุรกิจวิทยาคม 18 18 36 1 10 10 20 1 19 8 27 1 47 36 83 3 

15 ปทุมคงคา สมทุรปราการ 161 174 335 8 168 184 352 8 175 176 351 8 504 534 1038 24 

16 ราชวินติสุวรรณภมู ิ 59 51 110 4 59 46 105 4 70 47 117 4 188 144 332 12 

17 บางบ่อวิทยาคม 139 211 350 9 142 210 352 9 136 220 356 9 417 641 1058 27 

18 เปร็งวิสทุธาธิบด ี 21 19 40 3 7 20 27 2 3 6 9 2 31 45 76 7 

19 หลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ ์ 73 89 162 4 65 52 117 4 52 67 119 4 190 208 398 12 

20 

นวมนิทราชินทูิศ              

เตรยีมอุดมศกึษาพัฒนาการ 216 303 519 13 175 270 445 12 151 249 400 12 542 822 1364 37 

21 บางพลีราษฎร์บำรุง 158 217 375 10 162 247 409 10 179 254 433 10 499 718 1217 30 

22 พูลเจรญิวทิยาคม 121 220 341 9 145 196 341 9 154 203 357 9 420 619 1039 27 

23 ราชวินติบางแก้ว 278 331 609 16 289 339 628 16 301 327 628 16 868 997 1865 48 

24 บางแก้วประชาสรรค ์ 125 108 233 7 122 113 235 7 78 70 148 5 325 291 616 19 

25 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

สมุทรปราการ 144 165 309 9 107 184 291 8 90 141 231 8 341 490 831 25 

 รวม  3362 4476 7838 214 3188 4353 7541 205 3127 4195 7322 199 9677 13024 22701 618 

 

 

 



รวมทั้งหมด 

ที่  
ชื่อโรงเรียน 

รวมทั้งหมด  

ชาย 

รวมทั้งหมด  

หญิง 
รวมทั้งหมด 

รวมห้อง 

ทั้งหมด 

1 สมุทรปราการ 1511 1990 3501 87 

2 สตรีสมุทรปราการ 1039 1852 2891 75 

3 มัธยมวัดดา่นสำโรง 906 948 1854 49 

4 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1383 1323 2706 69 

5 หาดอมราอกัษรลักษณ์วิทยา 543 529 1072 42 

6 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1225 1434 2659 73 

7 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์   ในพระบรมราชานุเคราะห ์ 602 618 1220 34 

8 วัดทรงธรรม 1032 994 2026 54 

9 ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมฯ 1483 1758 3241 78 

10 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1387 1375 2762 73 

11 วิสุทธิกษัตร ี 302 1502 1804 50 

12 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ์ 42 37 79 3 

13 ป้อมนาคราชสวาทยานนท ์ 937 875 1812 61 

14 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 163 117 280 9 

15 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 1213 1079 2292 54 

16 ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 338 278 616 22 

17 บางบ่อวิทยาคม 1272 1662 2934 73 

18 เปร็งวิสุทธาธิบด ี 137 109 246 14 

19 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 634 549 1183 36 

20 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1279 1740 3019 77 

21 บางพลีราษฎร์บำรุง 1426 1708 3134 77 

22 พูลเจริญวิทยาคม 1243 1451 2694 72 

23 ราชวินิตบางแกว้ 1619 1768 3387 90 

24 บางแก้วประชาสรรค์ 802 677 1479 43 

25 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 980 1122 2102 56 

 รวม 23498 27495 50993 1371 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………. 

    ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ใ ้ค าม ำคัญกับการบริ ารงานภายใต้
กรอบการบริ ารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤ ฎีกา ่าด้ ย ลักเกณฑ์และ ิธีการบริ ารกิจการบ้านเมืองที่
ด ีพ. . ๒๕๔๖  แผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ. . ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ยุทธ า ตร์ชาติ ่า
ด้ ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ. . ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล โดยพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ ภานิติบัญญัติแ ่งชาติ       เมื่อ ันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ร มถึงนโยบาย ่งเ ริมการบริ ารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและค ามโปร่งใ ในการดำเนินงานของ น่ ยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของ ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแ ่งชาติ ( ำนักงาน ป.ป.ช.) 
               ในฐานะผู้บริ ารของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จึงขอใ ้คำมั่น     

ในการบริ ารงาน ่า จะบริ ารงานและ ่งเ ริมใ ้ผู้บริ าร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ึก าใน ังกัด

ำนักงานเขตพื ้นที ่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีค ามโปร่งใ            

และปรา จากการทุจริต โดยมีแน ทางการ ร้างคุณธรรมและค ามโปร่งใ ในการบริ ารงานเพื่อใ ้ าธารณชน 

ผู้รับบริการและผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย มีค ามเชื่อม่ันต่อการดำเนินงาน จำน น  ๖  ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใ   าธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย ามารถเข้าถึงข้อมูลของ

ผู้บริ าร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใน ังกัด ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

ได้อย่าง ะด กในช่องทางที่กำ นด มีการเปิดเผยข้อมูลที่ ามารถตร จ อบได้ เปิดโอกา ใ ้        ผู้มี ่ นได้ ่ น

เ ียเข้ามามี ่ นร่ มในการดำเนินงานของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ  ตามค าม

เ มาะ ม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 

 

แน ทางปฏิบัติ... 
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แน ทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                        (๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้ ยค ามซื่อ ัตย์ ุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูล  

การดำเนินงานด้ ยค ามโปร่งใ  ามารถตร จ อบได้ 

                        (๒) เปิดโอกา ใ ้ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียเข้ามามี ่ นร่ มในการดำเนินงานของ ำนักงานเขตพื้นที่

การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ได้ตามค ามเ มาะ ม บนพื้นฐานของการดำเนินงานที่ก่อใ ้เกิดประ ิทธิภาพ

และประ ิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 

                        (๓) มีระบบการบริ ารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชา ัมพันธ์แน ทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ต่อ าธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริ าร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ังกัด ำนักงาน

เขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ  มีค ามมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประ ิทธิภาพ และมีค าม

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 

แน ทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                         (๑) ผู้บริ าร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใน ังกัด ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า

มัธยม ึก า มุทรปราการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตั อย่างในการปฏิบัติราชการ 

                         (๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้ ยค ามซื่อ ัตย์ ุจริต และซื่อตรงต่อ น้าที่ 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  การ ่งเ ริมใ ้ผู้บริ าร  ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก าใน ังกัด ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ มีจิต ำนึกด้านคุณธรรมและ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    

แน ทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                         (๑) เ ริม ร้างจิต ำนึกของผู ้บริ าร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ังกัด

ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ใ ้ตระ นักถึงค ามซื่อตรง ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามซื่อ ัตย์

ุจริต โปร่งใ  และยึด ลักคุณธรรม 

                         (๒) กำ นดแน ทางปฏิบัติ กรณีการรับ รือใ ้ทรัพย์ ิน รือประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกัน 

การกระทำผิดกฎ มายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.ด้าน ัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ...... 
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๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  การ ร้าง ัฒนธรรม ุจริตใ ้เกิดขึ ้นของผู ้บร ิ าร  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ังกัด ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ  ไม่

ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 

แน ทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                       (๑) ่งเ ริมการตร จ อบการบริ ารงาน เพื ่อติดตามและตร จ อบการดำเนินงานของ

ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ใ ้มีประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผล และมีค ามโปร่งใ

ตร จ อบได ้

                       (๒) เ ริม ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับการกระทำท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือใ ้ผู้บริ าร 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใน ังกัด ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ามารถ

แยกแยะผลประโยชน์ ่ นตั และผลประโยชน์ ่ นร มได้ 

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานใน น่วยงาน  การมีระบบการบริ ารงานตาม ลักธรรมมาภิบาลและ

คุณธรรมในการบริ ารงาน 

แน ทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                       (๑) มุ่งเน้นการบริ ารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมี ่ นร่ มและ

ตร จ อบได ้

                       (๒) ใ ้ค าม ำคัญกับการบริ ารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึด ลักค ามคุ้มค่าตร จ อบ

ได ้

                       (๓) ใ ้ค าม ำคัญกับการมอบ มายงานที่มีค ามเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 

                       (๔) เ ริม ร้าง ภาพแ ดล้อมที ่เอื ้ออำน ย และ นับ นุนการปฏิบัติงานของผู ้บร ิ าร 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใน ังกัด ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ         ใ ้

มีประ ิทธิภาพ 

6. ด้านการ ื่อ ารภายใน น่วยงาน  การมีช่องทางในการ ื่อ ารใ ้ผู้บริ าร ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก า ใน ังกัด ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ปฏิบัติงาน  ที่มีคุณธรรม 

และค ามโปร่งใ  

 

แน ทางปฏิบัติ... 
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แน ทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                       (๑) ผู ้บริ ารระดับ ำนักงานเขตพื ้นที ่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ และระดับ

ถาน ึก า เ ริม ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับนโยบายการ ร้างคุณธรรมและค ามโปร่งใ ทั้ง  ๖ ด้าน ใ ้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใน ังกัด ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ตระ นัก

ถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

                       (๒) ื ่อ ารนโยบายการ ร้างคุณธรรมและค ามโปร่งใ ทั ้ง  ๖ ด้าน ทางระบบ ารบรรณ

อิเล็กทรอนิก ์ และเ ็บไซต์ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ  

  จึงประกา มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่ กัน 

   ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 

 ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นท่ีการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
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ประกา ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

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

    ด้ ย ำนักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพื้นฐาน ร่ มกับ ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแ ่งชาติ มีนโยบายใ ้มีการประเมินคุณธรรมและค ามโปร่งใ ในการดำเนินงานของ น่ ยงาน

ภาครัฐ เพ่ือทราบถึง ถานะระดับคุณธรรมและค ามโปร่งใ ของ น่ ยงาน ่ามีการดำเนินงาน   เป็นไปตาม ลักธรรมาภิ

บาล และเจ้า น้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามประม ลจริยธรรมอยู ่ ในระดับใด ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า

มัธยม ึก า มุทรปราการ เล็งเ ็น ่าเพื่อใ ้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่าง อดคล้องกับโครงการ

ดังกล่า  และตามคำ ั่งคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติที่ 69/2557 ลง ันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญ าการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย พ. .2550 

ม ด 3 ิทธิและเ รีภาพของชนชา ไทย ่ นที่ 10 ิทธิในข้อมูลข่า ารและการร้องเรียน 

   มาตรา 59 บุคคลย่อมมี ิทธิเ นอเรื่องรา ร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเ ลา

อันร ดเร็  และพระราชกฤ ฎีกา ่าด้ ย ลักเกณฑ์และ ิธีการบริ ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. .2546   ม ด 7 

การอำน ยค าม ะด กและการตอบ นองค ามต้องการของประชาชน 

         มาตรา 38 เมื่อ ่ นราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน รือจาก ่ นราชการด้ ยกัน

เกี่ย กับงานที่อยู่ในอำนาจ น้าที่ของ ่ นราชการนั้น ใ ้เป็น น้าที่ของ ่ นราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม       

รือแจ้งการดำเนินการใ ้ทราบภายใน 15 ัน รือภายในกำ นดเ ลาที่กำ นดไ ้ 

         มาตรา 41 ในกรณีที่ ่ นราชการได้รับคำร้องเรียน เ นอแนะ รือค ามคิดเ ็นเกี่ย กับ ิธี

ปฏิบัติราชการ อุป รรค ค ามยุ่งยาก รือปัญ าอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและ าระตาม มค ร ใ ้เป็น

น้าที่ของ ่ นราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการใ ้ลุล่ งไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ใ ้แจ้ง   ใ ้

บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้ ย ทั้งนี้ อาจแจ้งใ ้ทราบผ่านทางระบบเครือข่าย าร นเท ของ ่ น

ราชการด้ ยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่าย าร นเท มิใ ้เปิดเผยชื่อ รือที่อยู่ของ  ผู้ร้องเรียน 

เ นอแนะ รือแ ดงค ามคิดเ ็น 
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1. ัตถุประ งค์ในการจัดทำมาตรการนี้ 

   1) เพ่ือใ ้มั่นใจ ่ากระบ นการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้มีการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ อดคล้องกับข้อกำ นด ระเบียบ ลักเกณฑ์เกี่ย กับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ

จัดการเรื่องร้องเรียนที่กำ นดไ ้อย่างครบถ้ นและมีประ ิทธิภาพ 

   2) เพ่ือใ ้การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดีย กัน 

   3) เพื่อใช้เป็นกรอบและแน ทางในการปฏิบัติงานที่ ามารถถ่ายทอดใ ้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใ ม่ 

และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้า น้าที่ผู้รับผิดชอบ ร มทั้งแ ดง รือเผยแพร่ใ ้กับบุคคลภายนอก

รือผู้ใช้บริการ ใ ้ ามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบ นการที่มีอยู่  เพื่อขอรับบริการ   ที่ตรงกับค าม

ต้องการ 

   4) เพื่อใ ้ผู้บริ าร ามารถกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน  และ

ิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน และใ ้ข้อเ นอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน 

2. ลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน 

             ต้องเป็นบุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รือ ง ัยโดย ุจริต ไม่ ่าตนเอง  จะไดรับ

ค ามเดือดร้อนเ ีย าย รือไมก็ตาม ข้าราชการครูและบุคลากรใน ังกัด ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า

มุทรปราการ กระทำการทุจริต รือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ มาย ระเบียบ ข้อบังคับ รือฝ่าฝืนจริยธรรมของ

ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ท่าน ามารถแจงเรื่องรองเรียน ร้องทุกข์  โดย ำนักงานเขต

พื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ่งเ ริมใ ้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตั ตน รือใ ้ข้อมูล ลักฐานที่

ชัดเจนมากพอเกี่ย กับการประพฤติผิดของผูถูกรองเรียน ร มถึงค รแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพ่ือเป็นช่องทางในการ

ื่อ ารกับ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการด้ ย 

3. ช่องทางการร้องเรียน 

    1) ติดต่อด้ ยตนเองที่ กลุ่มกฎ มายและคดี  
          ๒) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

4. ิธีการยื่นคำร้องทุกข์ร้องเรียน 

     1) แจ้งชื่อ ที่อยู่ มายเลขโทร ัพท์ อีเมล ของผู้ร้องเรียน 
         2) ใช้ถ้อยคำ รือข้อค ามที่ ุภาพ และต้องมี 

                - ัน เดือน ปี 
                    - ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นาม กุล/ ังกัด)  

               - เรื่องท่ีร้องเรียน เข้าลัก ณะทุจริต ฝ่าฝืน รือไม่ปฏิบัติตามกฎ มาย 
                 - รายละเอียดการร้องเรียน  
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                - ข้อเท็จจริง รือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจน ่าได้รับค ามเดือดร้อน รือ
เ ีย ายอย่างไร ต้องการใ ้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร รือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแ  เกี่ย กับการทุจริตของเจ้า น้าที่
น่ ยงานได้ชัดแจ้งเพยีงพอที่ ามารถดำเนินการ ืบ น อบ นได้ 

               - ระบุพยานเอก าร พยาน ัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
        3) ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเ ตุมิได้ ัง ร้างกระแ รือ ร้างข่า ที่เ ีย ายต่อบุคคล

อ่ืน รือ น่ ยงาน 

        4) การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้อง ามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยัน ่ามีตั ตนจริง 

ไม่ได้ ร้างเรื่องเพ่ือกล่า าบุคคลอ่ืน รือ น่ ยงานต่างๆ ใ ้เกิดค ามเ ีย าย 

                 5) ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้ น ไม่เพียงพอ รือไม่ ามารถ าข้อมูลเพ่ิ มเติมได้ ในการ

ดำเนินการตร จ อบ ืบ น อบ น ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่า มาในข้อ 2 นั้น ใ ้ยุติเรื่อง และเก็บเป็น

ฐานข้อมูล 

       6) ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลัก ณะดังต่อไปนี้ 

               - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตร นเท่ ์เ ้นแต่บัตร นเท่ ์นั ้นจะระบุรายละเอียดแ ่งพฤติการณ์        

และปรากฏพยานชัดเจนตามรายละเอียดที่กล่า มาในข้อ 2 นั้น จึงจะรับไ ้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

               - ข้อร้องเรียนที่เข้า ู่กระบ นการยุติธรรมแล้  รือเป็นเรื่องที่ าลได้มีคำพิพาก า รือคำ ั่ง

ถึงท่ี ุดแล้  

             - ข้อร้องเรียนที่เก่ีย ข้องกับ ถาบันพระม าก ัตริย์ 

             - ข้อร้องเรียนที่เก่ีย ข้องกับนโยบายของรัฐบาล 

             - ข้อร้องเรียนที่ น่ ยงานอื่นได้ดำเนินการตร จ อบ พิจารณา ินิจฉัยและได้มีข้อ รุปผล    

การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ อย่างเช่น ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแ ่งชาติ  

(ป.ป.ช.), ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ท.), ำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  เป็นต้น 

             - เรื่องที่ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ได้ดำเนินการในเรื่อง ินัย  การ

ลงโท  และการร้องทุกข์ รือเรื ่องที่ได้รับไ ้พิจารณา รือได้ ินิจฉัยเ ร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้   และไม่มี

พยาน ลักฐานใ ม่ซึ่งเป็น าระ ำคัญเพ่ิมเติม 

          นอกเ นือจาก ลักเกณฑ์ดังกล่า ข้างต้นแล้  ใ ้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ่าจะรับไ ้

พิจารณา รือไม ่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
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5. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

                  1) คำร้องทุกข์ ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็น นัง ือ รือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนจริง 

จะถือ ่าเป็นบัตร นเท่ ์ 

                  2) คำร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน รือ ลักฐานเพียงพอ รือเป็นเรื ่องที่มีลัก ณะเป็นบัตร   

นเท่ ์ รือการชี้ช่องแจ้งเบาะแ ไม่เพียงพอที่จะ ามารถดำเนินการ ืบ น อบ นต่อไปได้ 

6. การพิจารณาในการกำ นดชั้นค ามลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ย ข้อง 

       การพิจารณาในการกำ นดชั้นค ามลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ย ข้องนั้น  จะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบ ่าด้ ยการรัก าค ามลับของทางราชการ พ. . 2544 และการ ่งเรื่องใ ้ น่ ยงานพิจารณานั้น     ผู้ใ ้ข้อมูล 

ผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับค ามเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่า โท  ในเบื้องต้นใ ้ถือ ่าเป็นค ามลับ

ทางราชการ การแจ้งเบาะแ ผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง ากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่   ผู้ร้องจะต้องแจ้ง

ใ ้ น่ ยงานที่เกี่ย ข้องทราบและใ ้ค ามคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้ ย 

      - กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน

กระบ นการตร จ อบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่า าใ ้ได้รับค ามเดือดร้อนและเ ีย ายได้ 

      - เรื่องท่ีเกี่ย กับค ามมั่นคงของชาติ 

      - กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอใ ้ปกปิด รือไม่ประ งค์ใ ้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน น่ ยงาน      

ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับค ามเดือดร้อนตามเ ตุแ ่งการร้องเรียนนั้นๆ 

                ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับค ามคุ้มครองด้ ยเช่นเดีย กับผู้ร้อง  

ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 

 ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นท่ีการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
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ประกา ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการตร จ อบการใช้ดุลพินิจ 

………………………………………………………………………. 
    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น นึ่งในนโยบาย ำคัญ    
ของประเท ได้ถูกกำ นดเป็นกลยุทธ์ที่ ำคัญของยุทธ า ตร์ชาติ ่าด้ ยการป้องกันและปราบปราม       การ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ. .๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีพันธกิจ คือ “ ร้าง ัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรร
มาภิบาล ในการบริ ารจัดการทุกภาค ่ นแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบ นการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ใ ้มีมาตรฐาน ากล”  
  ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ    
ด้านการจัดการ ึก า มีเจตจำนงที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาตรการเชิงบ กด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่ง
จริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและค ามโปร่งใ ่ในการดำเนินงานของกระทร ง ึก าธิการ ทั้งนี้        เพื่อใ ้การ
บริ ารงานของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ มีคุณธรรม และจริยธรรม     ตาม ลักธรร
มาภิบาล ค ามโปร่งใ  ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ร มทั้งเพื่อใ ้ผู้รับบริการ ผู้มี ่ นได้    ่ นเ ีย และ
าธารณชน มีค ามเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จึงกำ นด

มาตรการตร จ อบการใช้ดุลพินิจของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. กำ นดใ ้ผู ้บริ ารเป็นผู้นำในการแ ดงเจตจำนง ุจริตและมีคุณธรรมในการบริ ารงาน       
ตาม ลักธรรมาภิบาล ร มทั้งเ ริม ร้างใ ้บุคลากรมีทั นคติที่ดีและค่านิยมร่ มกันในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
  ๒. กำ นดใ ้ข้าราชการและเจ้า น้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบ นงาน
ใ ้บริการประชาชน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐาน รือแน ทางการดำเนินงานของเจ้า น้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓. เปิดโอกา ใ ้ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย และประชาชนเข้ามามี ่ นร่ มในการร่ มแ ดงค ามคิดเ ็น
และติดตามตร จ อบการดำเนินงานของ น่ ยงาน และพร้อมที่จะนำค ามคิดเ ็นที่ดีมาปรับปรุงและพัฒนางานใ ้มี
ประ ิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเ ็น ข้อเ นอแนะ 
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  ๔. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดย ่งเ ริมใ ้มีการนำเทคโนโลยี าร นเท         
และระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประม ลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ ะด กในการ ืบค้น               
เพ่ือใช้ประกอบการตัด ินใจ ร มทั้งลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของผู้บริ ารและเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
  จึงประกา ใ ้ทราบโดยทั่ กัน 
 

ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 

 ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นท่ีการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
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ประกา ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์ ่ นร ม 

………………………………………………………………………. 
     รัฐบาลกำ นดใ ้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย ำคัญ และถือ
เป็น าระแ ่งชาติที่ทุก ่ นราชการจะต้องนำไปปฏิบัติใ ้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  ดังนั ้น เพื ่อใ ้การปฏิบัต ิงานของบุคลากรใน ำนักงานเขตพื ้นที ่การ ึก ามัธยม ึก า
มุทรปราการเป็นไปตาม ลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใ  เป็นธรรม ตร จ อบได้ ปลอดจากการทุจริต 
ำนักงานเขตพื้นที ่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จึงได้กำ นดมาตรการป้องกันการขัดกันระ ่าง

ผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์ ่ นร ม ดังนี้  
  ๑. กำ นดบทบาท น้าที่ของผู้บริ ารทุกระดับของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า
มุทรปราการ ใ ้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การค บคุม กำกับ ติดตาม นับ นุน และขับเคลื่อน

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์ ่ นร ม 
  ๒. กำ นดบทบาท น้าที่ของบุคลากร ใ ้ครอบคลุมถึงการ อด ่อง และร่ มกันป้องกันการกระทำ   
ที่เข้าข่ายการขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์ ่ นร ม ตลอดจนใ ้ค ามร่ มมือในการแจ้ง เบาะแ
และเป็นพยาน 
  ๓. กำ นดใ ้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ใ ้ค ามร่ มมือในการแจ้งเบาะแ  เป็นพยานกรณี
เกี่ย กับการขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์ ่ นร ม ากผลการดำเนินการถึงที่ ุดแล้ ปรากฏ
่ามีผู้กระทำผิดจริง ใ ้พิจารณายกย่องชมเชย รือใ ้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเ  แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแ รือพยาน

ตามค รแก่กรณี 
  ๔. กำ นดจรรยาบรรณ ำ รับบุคลากรทุกระดับ ใ ้ครอบคลุมถึง 
      4.1 การไม่ใช้ตำแ น่ง น้าที่ เ ลางานปกติ ไปใช้ในการแ ง าประโยชน์ใดๆ ใ ้แก่ตนเอง 
รือผู้อื่น ไม่ ่าทางตรง รือทางอ้อม 

      4.2 การไม่นำค ามลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์ ินใดๆ ของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า
มัธยม ึก า มุทรปราการไปแ ง าผลประโยชน์ ำ รับตนเอง รือผู้อื่น ไม่ ่าตรง รือทางอ้อม 
      4.3 การไม่รับงาน รือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อใ ้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์
ของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ไม่ ่าทางตรง รือทางอ้อม 
      4.4 การไม่นำค าม ัมพันธ์ ่ นตั  มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัด ินอนุมัติ
โครงการ การจัดซือ้จัดจ้าง รือในลัก ณะอ่ืนใดอันเป็นการใ ้คุณใ ้โท แก่บุคคล รือ น่ ยงานอ่ืน ไม่ ่าทางตรง รือ
ทางอ้อม 
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  5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน เพ่ือ ลีกเลี่ยง ลด ป้องกันการขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับ
ผลประโยชน์ ่ นร ม 
  6. จัดประชุมชี้แจง อบรม และ ร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อ ร้างค ามตระ นัก   และ
ค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับเรื่องการขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์ ่ นร ม 

7. จะมีการดำเนินการ... 
  7. จะมีการดำเนินการทาง ินัย ทางปกครอง และทางกฎ มาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด ำ รับ
บุคลากรที่กระทำค ามผิดเกี่ย กับ เรื่อง การขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์ ่ นร ม 
ทั้งในฐานะตั การ รือผู้ นับ นุน 
  8. ใ ้ทุกกลุ่ม รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ย กับเรื่องการขัดกันระ ่างผลประโยชน์ ่ นตนกับ
ผลประโยชน์ ่ นร ม ต่อที่ประชุมรองผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก าและผู้อำน ยการกลุ่ม    อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
  จึงประกา ใ ้ทราบโดยทั่ กัน 
 

ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 

 ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นท่ีการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
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ประกา ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับ ินบน 
......................................................................... 

รัฐบาลกำ นดใ ้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย ำคัญและถือ
เป็น าระแ ่งชาติที่ทุก ่ นราชการจะต้องนำไปปฏิบัติใ ้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

  ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ในฐานะเป็น น่ ยงานของรัฐ ในการ
ผลักดันนโยบายไป ู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำ นดใ ้มาตรการป้องกันการรับ ินบนของ ำนักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ  ทั้งนี้ เพื่อใ ้การปฏิบัติงานของบุคลากรใน ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า
มัธยม ึก า มุทรปราการ เป็นไปตาม ลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใ  เป็นธรรม ตร จ อบได้ ปลอดจาก
การทุจริต โดยมีแน ทางปฏิบัติ ดังนี้  

๑. บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที ่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ต้องปฏิบัติงาน ตาม
มาตรการนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ย ข้องกับการรับ รือใ ้ ินบนไม่ ่าทางตรง รือทางอ้อม 

๒. บุคลากรของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะต้องไม่เรียกร้อง จัด า 
รือรับ ินบนเพื่อประโยชน์ ่ นตน รือประโยชน์ของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ รือ

ประโยชน์ของผู้ที ่เกี ่ย ข้องกับ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ รือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ย ข้องกับตน ไม่ ่าจะเป็นคนในครอบครั  เพ่ือน รือผู้ที่มี ่ นเกี่ย ข้องในลัก ณะอ่ืนใด 

๓. บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะต้องไม่เ นอ ่าจะทำใ ้
ัญญา ่าจะทำใ ้ รือรับ ินบนจากเจ้า น้าที่ภาคเอกชน รือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประ งค์เพื่อจูงใจใ ้กระทำการ ไม่

กระทำการ รือประ ิงการกระทำอันมิชอบด้ ย น้าที่และกฎ มาย 
๔. เมื่อผู้ใดพบเ ็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับ รือใ ้ ินบน จะต้องรายงานบังคับบัญชา รือ

ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในค ามรับผิดชอบของงาน ินัยและนิติการ กลุ่มบริ ารงานบุคคล ำนักงาน
เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

๕. ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ คำนึงถึงค ามเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้า น้าที ่ที่ปฏิเ ธการรับ รือใ ้ ินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้า น้าที่ผู้นั้น 

๖. ำ รับการจัดซื้อจัดจ้าง ้ามมีการรับ รือใ ้ ินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดการ
ดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใ  ซื่อ ัตย์ ตร จ อบได้และอยู่ภายใต้กฎ มายและกฎระเบียบที่เก่ีย ข้อง 
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๗. การดำเนินการใดตามมาตรการนี้ใ ้ใช้แน ทางปฏิบัติตามที่กำ นดไ ้ ตลอดจนแน ทาง
ปฏิบัติอ่ืนใดที่ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ เ ็น มค รกำ นดในภาย ลัง เพ่ือใ ้เป็นไป
ตามมาตรการนี้  

  จึงประกา มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 
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แน ทางปฏิบัติ 

มาตรการป้องกันการรับ ินบนของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

๑. ลักการ 

     1.1 การใ ้ ินบน 

   การใ ้ ินบนเป็นปัญ าเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเท ทั่ โลก การใ ้ ินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ที่
่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนค ามเ ื่อมถอยทาง ภาพ ังคมและเ ร ฐกิจ    ของทุก

ฝ่ายที่เกี่ย ข้อง โดยเฉพาะประเท ไทยเป็นประเท ที่มีปัญ าดังกล่า  อย่างยา นานในบริบทของการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ม า าล การกระทำดังกล่า  เป็นการกระทำทุจริต     และ
ประพฤติมิชอบ รัฐบาลกำ นดใ ้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย ำคัญและถือ
เป็น าระแ ่งชาติ ที่ทุก ่ นราชการจะต้องนำไปปฏิบัติใ ้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  

   ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ในฐานะเป็น น่ ยงาน นึ่งของรัฐ       
ได้นำนโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไป ู ่การปฏิบัติ แต่แน ทาง 
มาตรการกลไก ที่ได้ปฏิบัติในช่ งที่ผ่านมา ทำใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะเรื่อง
การรับ ินบน จึงจำเป็นต้องมีการเ ริม ร้างองค์ค ามรู้และ างมาตรการ กลไกในการป้องกันการรับ ินบนอย่าง
แข็งขันและจริงจัง ทั้งนี้ การดำเนินการต้องได้รับค ามร่ มมือ ร่ มแรง ร่ มใจจากทุกฝ่าย เพื่อใ ้บรรลุ   ใน
เป้า มาย ำคัญ คือ การเป็น ่ น นึ่งใน ังคมไทยที่จะร่ มกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นที่ยอมรับใน
ังคม ่าเป็น น่ ยงานที่มีการบริ ารงานตาม ลักธรรมาภิบาล มีค ามโปร่งใ  เป็นรูปธรรม และปลอดจากการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท 

      1.2 แน ทางการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

   รัฐบาลกำ นดใ ้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบาย ำคัญ
ของรัฐบาลที่ทุก ่ นราชการจะต้องนำไปปฏิบัติและเป็น าระแ ่งชาติ เพื่อใ ้มีการแก้ไขและป้องกันปัญ าการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นใ ้เ ็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแน ทาง ำคัญในการดำเนินงาน คือ  

๑. นโยบาย ค ช. เกี่ย กับการคอรัปชั่น ตามคำ ั่งคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  ลง
ันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญ าการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 

      ๑.๑ ใ ้ทุก ่ นราชการและ น่ ยงานของรัฐกำ นดมาตรการและแน ทางป้องกันและแก้ไข
ปัญ าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ่งเ ริมการมี ่ นร่ มกับทุกภาค ่ นในการตร จ อบเฝ้าระ ัง เพ่ือ กัดกั้น 

มิใ ้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ๑.๒ การบังคับใช้มาตรการทาง ินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎ มายอย่าง
เฉียบขาด และร ดเร็ กับข้าราชการและเจ้า น้าที่ใน ังกัดที่กระทำการ รือเกี่ย ข้องกับการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบทั้งในฐานะตั การ ผู้ใช้ รือผู้ นับ นุน 
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     ๑.๓ การค บคุม กำกับดูแล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ่ นราชการใ ้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แ ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ่าด้ ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. . ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 

๒. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อ ภานิติบัญญัติแ ่งชาติ เมื่อ ันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   เรื่อง เกี่ย กับ
การ ่งเ ริมการบริ ารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ
ของภาครัฐ โดย 
      ๒.๑ การใ ้ประชาชนเข้าถึงบริการ าธารณะได้ร ดเร็  ประ ยัด ะด ก ทำขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเ ลาดำเนินการที่ร ดเร็  

      ๒.๒ การใ ้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับค ามเชื่อถือ ค ามพอใจ 

 ๒.๓ การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ค ามซื่อ ัตย์ ุจริต ใ ้กับเจ้า น้าที่ใน ังกัด 

 ๒.๔ การ นับ นุน ่งและ ่งเ ริมใ ้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่ ม อด ่อง เฝ้าระ ัง
ตร จ อบ เจ้า น้าที่ใน ังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  

๓. ยุทธ า ตร์ชาติ ่าด้ ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ. .๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้แก ่
 ๓.๑ ร้าง ังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระทำการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 

๓.๒ บูรณาการการทำงานของ น่ ยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 

๓.๓ การพัฒนาระบบบริ ารงานเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การเ ริม ร้าง 

องค์ค ามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตใ ้กับบุคลากรทุกภาค ่ น 

๒. คำนิยม 

ลำดับ ข้อค าม มายถึง 

๑ ินบน 

(Bribery) 

ทรัพย์ ิน รือประโยชน์อื่นใด ที่เ นอ ่าจะใ ้ ัญญา ่าจะใ ้ มอบใ ้ การยอมรับ   
การใ ้ รือร้องขอ ิ่งใด ิ่ง นึ่ง อัน ่งผลต่อการตัด ินอย่างใดอย่าง นึ่งในลัก ณะ   
จูงใจใ ้กระทำการ รือไม่กระทำการ ท่ีขัดต่อกฎ มาย รือ น้าที่รับผิดชอบ 

๒ คอร์รัปช่ัน 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใช้ รืออา ัยตำแ น่ง น้าท่ี อำนาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์
แก่ตน และ/ รือผู้อื่น ร มถึงการเลือกที่รักมักท่ีชัง การเ ็นแก่ญาติ พี่น้องเพื่อนฝูง กิน
ินบน ฉ้อรา ฎร์บัง ล ง และค ามไม่เป็นธรรมอื่นๆ ที่มีบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือใน

การลิดรอนค ามเป็นธรรม และค ามถูกต้องตามกฎ มายของ ังคม 

๓ ทรัพย์ ิน ใ ้ มายร มถึงทรัพย์และ ัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไ ้ได้ เช่น เงิน 
บ้าน รถยนต์ ุ้น 
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ลำดับ ข้อค าม มายถึง 

๔ ประโยชน์อ่ืนใด การลดราคา การรับค ามบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น 

๕ บุคลากรของ พม.ฉช ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและจ้างเ มาบริการ พม.ฉช 

๓. ขอบเขตการใช้บังคับ 

  ๓.๑ มาตรการฉบับนี้บังคับใช้กับ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

  ๓.๒ มาตรการฉบับนี้ใช้กับคู่ ัญญา ที่ปรึก า รือบุคคลใดที่กระทำการในนาม ำนักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ โดยจะนำไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่า ตามมาตรการนี้เท่าที่จะ ามารถ
ดำเนินการได้ตามค ามเ มาะ ม 

๔. บุคคลที่มี น้าที่รับผิดชอบ รือเกี่ย ข้อง 

  ๔.๑ ผู ้บริ ารแต่งตั ้งระดับผู้อำน ยการกลุ ่มขึ้นไปทุกท่านมี น้าที ่ค บคุม นับ นุน และ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ใ ้เกิดการรับ ินบน  และคอร์รัปชั่น ที่
อาจเกิดจากกระบ นการปฏิบัติงานภายใน น่ ยงาน ร มถึงใ ้ค ามช่ ยเ ลือและ นับ นุนการดำเนินการ 
ต่อต้านการรับ ินบน และคอรัปชั่นไปยัง คู่ ัญญา ที่ปรึก า รือบุคคลใดที่กระทำการในนามของ ำนักงานเขต
พ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

  ๔.๒ ตั้งแต่ระดับผู้อำน ยการกลุ่มขึ้นไปทุกท่านมี น้าที่รับผิดชอบทำใ ้มั่นใจ ่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนได้ตระ นักถึงและมีค ามเข้าใจมาตรการฉบับนี้และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ในการต่อต้านการรับ ินบนและคอร์รัปชั่น 

  ๔.๓ บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะต้อง ึก าและปฏิบัติ
น้าที่ใ ้ อดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ กรณีมีข้อ ง ัย รือพบเ ็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้ จะต้องรายงาน  ต่อ

ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ  

  ๔.๔ คู่ ัญญา ที่ปรึก า รือบุคคลใดที่กระทำการในนามของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า
มัธยม ึก า มุทรปราการ จะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่า นี้ ใ ้ อดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นและในภาย ลัง
ค าม ัมพันธ์ตามค ามเ มาะ ม ร มทั้งจะต้องใ ้ค ามร่ มมือในการตร จ อบ รือใ ้คำมั่นในการต่อต้านการ
รับ ินบนและคอร์รัปชั่น 
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๕. แน ทางปฏิบัติในการต่อต้านการใ ้ ินบนและคอร์รัปชั่น 

  ๕.๑ บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ต้องปฏิบัติงาน  ตาม
มาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ย ข้องกับการรับ รือใ ้ ินบนไม่ ่าทางตรง รือทางอ้อม 

  ๕.๒ บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะต้องไม่เรียกร้อง 
จัด า รือรับ ินบนเพื่อประโยชน์ ่ นตน รือประโยชน์ของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
รือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ย ข้องกับ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ รือประโยชน์ของผู้ที่

เกี่ย ข้องกับตน ไม่ ่าจะเป็นคนในครอบครั  เพ่ือน รือผู้ที่มี ่ นเกี่ย ข้องในลัก ณะอ่ืนใด 

  ๕.๓ บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะต้องไม่เ นอ ่า     
จะทำใ ้ ัญญา ่าจะทำใ ้ รือรับ ินบนจากเจ้า น้าที่ภาคเอกชน รือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประ งค์เพื่อจูงใจ    
ใ ้กระทำการ รือไม่กระทำการ รือประ ิงการกระทำอันมิชอบด้ ย น้าที่และกฎ มาย 

  ๕.๔ เมื่อผู้ใดพบเ ็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับ รือใ ้ ินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา 
รือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในค ามรับผิดชอบของงาน ินัยและนิติการ กลุ่มบริ ารงานบุคคล  
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการทันท ี

  ๕.๕ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ คำนึงถึงค ามเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้า น้าที ่ที่ปฏิเ ธการรับ รือใ ้ ินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้า น้าที่ผู้นั้น  

  ๕.๖ ำ รับการจัดซื้อจัดจ้าง ้ามมีการรับ รือใ ้ ินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด 
การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใ ซื่อ ัตย์ ตร จ อบได้และอยู่ภายใต้กฎ มายและกฎระเบียบที่เกี่ย ข้อง 

  ๕.๗ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ใ ้ใช้แน ทางปฏิบัติตามที่กำ นดไ ้ ตลอดจนแน ทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ เ ็น มค รกำ นดในภาย ลังเพ่ือใ ้เป็นไป
ตามนโยบายนี้  

๖. การกระทำที่ต้องใช้ค ามระมัดระ ังกรณีที่มีค ามเ ี่ยง ูงในการใ ้รับ ินบน 

  การกระทำดังต่อไปนี้เป็นการกระทำท่ีมีค ามเ ี่ยง ูงต่อการใ ้รับ ินบนซึ่งจะต้องระมัดระ ัง 

และปฏิบัติตามกฎ มาย กฎ รือระเบียบที่เก่ีย ข้องอย่างเคร่งครัด 

๖.๑ ค่าอำน ยค าม ะด ก (Facilitation Payment) 

        ค่าอำน ยค าม ะด ก มายถึง ค่าใช้จ่ายจำน นเล็กน้อยที่จ่ายใ ้แก่เจ้า น้าที่ของรัฐอย่าง
ไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ใ ้ไม่มีเจตนาใ ้ เพ่ือจูงใจใ ้เจ้า น้าที่รัฐกระทำการ ไม่กระทำการ รือประ ิงเ ลากระทำอัน
มิชอบด้ ย น้าที่ แต่เป็นเพียงเพื่อใ ้ค ามมั่นใจ ่าเจ้า น้าที่รัฐจะดำเนินการตามกระบ นการ รือ เป็นตั กระตุ้น
ใ ้การดำเนินการร ดเร็ โดยกระบ นการนั้น ไม่ต้องอา ัยดุลพินิจของเจ้า น้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้ ย
น้าที่ของเจ้า น้าที่ของรัฐผู้นั้น ร มทั้งเป็น ิทธิที่พึงได้ตามกฎ มายอยู่แล้  เช่น การขอใบอนุญาต การขอ นัง ือ

รับรอง และการบริการ าธารณะ เป็นต้น 
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        ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ มีนโยบายไม่ นับ นุนใ ้รับค่า
อำน ยค าม ะด ก อย่างไรก็ตามกระบ นการเร่งด่ นพิเ ที่ถูกต้องตามกฎ มายเป็น ิ่งที่ยอมรับได้ตราบ
เท่าที่กระบ นการดังกล่า เปิดใ ้บริการกับทุกๆคน รือทำได้ตามขอบเขตของกฎ มาย เท่านั้น 

  ๖.๒ ค่ารับรอง (Hospitailty Expenditures) และของข ัญ (Gifts) 

        ค่ารับรองและของข ัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อ ร้างค าม ัมพันธ์
อันดี รือในบางโอกา ถือเป็นการแ ดงออกทางมารยาทของ ังคม ซึ่งของข ัญอาจอยู่ใน ลาก ลายรูปแบบไม่ ่า
จะเป็นเงิน ินค้า บริการ บัตรกำนัล ค่ารับรอง อาจจะร มถึงค่าที ่พัก ค่าโดย าร      ค่าเยี ่ยมชม ถานที่
ประกอบการ รือการ ึก าดูงาน ค่าอา ารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

        ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ไม่ นับ นุนใ ้รับค่ารับรอง เพื่อจูงใจ
ใ ้บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ กระทำการอันมิชอบด้ ย น้าที่ มูลค่า รือราคา
ค่าของข ัญ จะต้อง ะท้อนค าม มเ ตุ มผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ัฒนธรรม 

รือมารยาททาง ังคม ทั้งนี้ การรับค่ารับรองและของข ัญจะต้องดำเนินการใ ้ เป็นไปตามระเบียบ ำนัก
นายกรัฐมนตรี ่าด้ ยการใ ้ รือรับของข ัญของเจ้า น้าที่รัฐ พ. . ๒๕๔๔ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ่าด้ ย
การป้องกันและปราบปรามทุจริต และอ่ืนๆ  

  ๖.๓ การรับบริจาค 

        การบริจาคถือเป็น ่ น นึ่งของ ัฒนธรรมของประเท  เพ่ือช่ ยเ ลือ ังคม รือผู้ด้อยโอกา
แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางใ ้เกิดการใ ้ ินบนได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่า ต้องได้รับอนุมัติ   จากผู้มีอำนาจและ
กระทำอย่างโปร่งใ  พร้อมกับมี ัตถุประ งค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาค  ที่ทำขึ้นเพ่ือปกปิดการ
ใ ้ ินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามค ามจริง 

๗. การฝ่าฝืนมาตรการ 

  ๗.๑ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะดำเนินการลงโท ทาง ินัย     แก่
บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ ร มถึง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ที่เพิกเฉยต่อการกระทำค ามผิด รือรับทราบ ่ามีการกระทำค ามผิดแต่ไม่ดำเนินการ
จัดการใ ้ถูกต้อง ากฝ่าฝืนนโยบายนี้เป็นการกระทำทุจริตต่อ น้าที่ รือกระทำค ามผิดทางอาญาโดยเจตนา 
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะดำเนินการทางคดีอาญาด้ ย 

  ๗.๒ ในกรณีคู่ ัญญา ที่ปรึก า รือบุคคลใดที่กระทำการในนาม ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า
มัธยม ึก า มุทรปราการ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี ้ ำนักงานเขตพื ้นที ่การ ึก ามัธยม ึก า
มุทรปราการ จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ รือ ัญญาจ้างแล้ แต่กรณี และ ากการกระทำนั้นทำ

ใ ้ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ เ ีย าย ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า
มุทรปราการ ดำเนินการทางกฎ มายด้ ย 
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๘. การกำกับ ติดตาม และ อบถาม 

  ๘.๑ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะจัดใ ้มีการตร จ อบและ
ประเมินมาตรการค บคุมภายในที่เ มาะ มในการต่อต้านการใ ้ ินบนและคอร์รัปชั่น 

   ๘.๒ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะจัดใ ้มีการทบท นและปรับปรุง
มาตรการฉบับนี้ตามค ามเ มาะ ม รืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัย ำคัญ 
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎ มาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ ั่งการ 
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ประกา ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันค ามเ ี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

………………………………………………………………………. 

    ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ได้ดำเนินการ ิเคราะ ์ค ามเ ี่ยงเกี่ย กับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ิเคราะ ์ค ามเ ี ่ยงเกี่ย กับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิด
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) เพื่อกำ นดมาตรการ ำคัญเร่งด่ น เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริ ารงานที่
โปร่งใ  ตร จ อบได้ และการแก้ไขปัญ าการกระทำผิด ินัยของเจ้า น้าที่รัฐ  ที่เป็นปัญ า ำคัญและพบบ่อย  
นอกจากนี้ ยังนำค ามเ ี่ยงเกี่ย กับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำ นดเป็นแน ทาง  การ
ป้องกันค ามเ ี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า       จากการ
ิเคราะ ์ค ามเ ี่ยงดังกล่า  ามารถ รุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้  

๑. กระบ นการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง 
๓. การใช้อำนาจ น้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การใ ้และการรับของข ัญ ินน้ำใจ เพื่อ ัง

ค ามก้า น้า 
๔. การนำทรัพย์ ินของทางราชการมาใช้ ่ นตั  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดค ามเ ี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ำนักงานเขตพ้ืนที่

การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จึงกำ นดมาตรการป้องกันค ามเ ี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน ดังนี้  

๑. เจ้า น้าที่ปฏิบัติต่อผู้เ นอราคาทุกรายด้ ยค ามเท่าเทียมกัน ไม่ดำเนินการใดๆ กับผู้เ นอราคา/
ผู้ทำ ัญญา ในลัก ณะที่ก่อใ ้เกิดข้อ ง ัย ่อไปในทางทุจริต รืออาจนำไป ู่การทุจริตในการปฏิบัติ น้าที่ 

๒. ไม่เรียกรับ รือยอมรับทรัพย์ ิน รือประโยชน์อื่นใดท้ังเพ่ือตนและผู้อื่น 
๓. ไม่กำ นดเงื่อนไขค่าตอบแทน เพื่อช่ ยเ ลือผู้เ นอราคารายใด ใ ้มี ิทธิเข้าทำ ัญญากับ

ำนักงาน โดยไม่เป็นธรรม รือเพ่ือกดดันผู้เ นอราคารายอ่ืน มิใ ้มีโอกา แข่งขันในการเ นอราคาอย่างเป็นธรรม 
๔. บุคคลใน น่ ยงาน นับ นุนการปฏิบ ัต ิ น ้าท ี ่ของผ ู ้ดำเน ินการเก ี ่ย ก ับงานพั ดุ                 

ด้ ยค ามโปร่งใ  ามารถตร จ อบได้ 
๕. บุคลากรใน น่ ยงานปฏิบัติ น้าที่โดยยึดกฎ มาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่าง

เคร่งครัด 
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๖. ไม่นำค าม ัมพันธ์ ่ นตั ที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ ่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพ ก เพื่อนฝูง 
รือผู้มีบุญคุณ ่ นตั มาประกอบการใช้ดุลพินิจใ ้เป็นคุณ รือเป็นโท แก่บุคคลนั้น รือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ต่าง

จากบุคคลอื่น เพราะค ามชอบ รือชัง 
๗. ไม่ใช้เ ลาราชการ เงิน ทรัพย์ ิน บุคลากร บริการ รือ ิ่งอำน ยค าม ะด กของทางราชการ 

เพ่ือประโยชน์ ่ นตั ของตนเอง รือผู้อื่น เ ้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้ ยกฎ มาย 
๘. ไม่กระทำการใด รือดำรงตำแ น่ง รือปฏิบัติการใดในฐานะ ่ นตั ซึ ่งก่อใ ้เกิดค าม

เคลือบแคลง รือ ง ัย ่าจะขัดกับประโยชน์ ่ นร มที่อยู่ในค ามรับผิดชอบของ น้าที่ 
๙. ไม่เรียก รับ รือยอมจะรับ รือยอมใ ้ผู้อ่ืนเรียกรับ รือยอมจะรับของข ัญแทนตน รือญาติ

ของตน ไม่ ่าก่อน รือ ลังดำรงตำแ น่ง รือปฏิบัติ น้าที่ ไม่ ่าจะเกี่ย ข้อง รือไม่เกี่ย ข้องกับการปฏิบัติ น้าที่
รือไม่ก็ตาม เ ้นแต่เป็นการใ ้โดยธรรมจรรยา รือการใ ้ตามประเพณี รือใ ้แก่บุคคลทั่ ไป 

๑๐. ไม่ใช้ตำแ น่ง รือการกระทำการท่ีเป็นคุณ รือเป็นโท แก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
๑๑. ไม่เ นอ รืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ รือการทำนิติกรรม รือ ัญญาซึ่งตนเอง รือ

บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิค รได้โดยชอบด้ ยกฎ มาย 
๑๒. เ ริม ร้างการมี ่ นร่ มในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ครอบคลุม และท่ั ถึงมากยิ่งข้ึน และเ ริม ร้างจิต ำนึกเก่ีย กับผลประโยชน์ ่ นตั และผลประโยชน์ ่ นร่ ม 
๑๓. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน และ ่งเ ริม นับ นุนใ ้คำปรึก าแนะนำรับฟัง

ค ามคิดเ ็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเ ตุผล 
๑๔. ผู้บังคับบัญชา ค บคุม กำกับดูแล ตร จ อบการปฏิบัติ น้าที่ของเจ้า น้าที่อย่างเคร่งครัด 

   จึงประกา มาเพ่ือทราบโดยทั่ กัน 

ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 

 ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นท่ีการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

 
. 
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ประกา ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ าธารณะ 

ผ่านเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
------------------------- 

1. ความเป็นมา  
   การเผยแพร่ข้อมูลต่อ าธารณะ ผ่านเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า

มุทรปราการนี ้ เป็นแน ปฏิบัติที ่จัดทำขึ ้นเพื ่อใ ้บุคลากรของ ำนักงานเขตพื้นที ่การ ึก ามัธยม ึก า

มุทรปราการ ที่มี น้าที่รับผิดชอบดูแลในการนำเ นอข้อมูลข่า าร เผยแพร่ผ่านเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพื้นที่

การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ใ ้เป็นไปในทิ ทางเดีย กัน เพื่อเป็น ูนย์กลางข้อมูล าร นเท ใ ้กับ

ผู้รับบริการ ทั้ง น่ ยงานภายใน และภายนอก ามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ ะด ก ร ดเร็  ถูกต้อง และ

ตร จ อบได้ ามารถนำไปใช้ใ ้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแน ปฏิบัติงาน ำ รับผู้ที่มี น้าที่รับผิดชอบในการใ ้ข้อมูลข่า าร และผู้รับผิดชอบของแต่

ละกลุ่ม ำ รับการนำเ นอข้อมูล เผยแพร่ผ่านเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ

ใ ้เป็นรูปแบบและเป็นไปในทิ ทางเดีย กัน  
 
3. คำจำกัดความ  
   ค ามรับผิดชอบ มายถึง ภาระ รือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติ น้าที่การงานของผู้ร่ มงานใ ้

เป็นไปตามเป้า มายขององค์กร เนื่องจากบุคคลต้องทำงานอยู่ในองค์กรร่ มกัน จำเป็นต้องปรับลัก ณะนิ ัย  
เจตคติของบุคคล เพื่อช่ ยเป็นเครื่องผลักดันใ ้ปฏิบัติงานตามระเบียบ รู้จักเคารพ ิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติงานใน

น้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีค ามซื่อ ัตย์ ุจริต บุคคลที่มีค ามรับผิดชอบจะทำใ ้การปฏิบัติงานนำไป ู่เป้า มาย

ที่ างไ ้ และช่ ยใ ้การทำงานร่ มกันเป็นไปด้ ยค ามราบรื่น ค ามรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพัน   ที่ผู้นำต้อง

ร้างข้ึน เพ่ือใ ้องค์กร ามารถบรรลุเป้า มายได้อย่างมีประ ิทธิภาพ 
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   ผู้รับผิดชอบในการใ ้ข้อมูล มายถึง เจ้า น้าที่ท่ีได้รับมอบ มายจากผู้อำน ยการกลุ่มใ ้ปฏิบัติ

น้าที่จัด า และร บร มข้อมูลจาก ่ นต่างๆ ภายในกลุ่มของตนเอง โดยผู้รับผิดชอบในการใ ้ข้อมูลนี้จะต้องทำ

น้าที่กำกับ ดูแล ตร จ อบข้อมูลใ ้มีค ามครบถ้ น ถูกต้อง มบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูล ทุกประเภท  
ก่อนที่จะนำ ่งต่อผู้อำน ยการกลุ่ม เพื่อตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูล และเ นอผู้อำน ยการ ำนักงานเขต

พ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการเพ่ือขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเ ็บไซต์  
    ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านบนเ ็บไซต์ มายถึง เจ้า น้าที่ที่ได้รับมอบ มายจาก

ผู้อำน ยการกลุ่ม ใ ้ปฏิบัติ น้าที่รับผิดชอบในการนำข้อมูล าร นเท ภายในกลุ่มของตนเอง ขึ้นเผยแพร่ผ่านบน

เ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ โดยผู้ที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

บนเ ็บไซต์นี้ จะต้องทำ น้าที่ตร จทานค ามครบถ้ นและ มบูรณ์ของข้อมูลทั้ง มดก่อนจะนำขึ้น  เพื่อเผยแพร่

บนเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
  ประเภทข้อมูล มายถึง ข้อมูลที่แบ่งตามลัก ณะการจัดเก็บในรูปแบบ ื่ออิเล็กทรอนิก ์     มี

การแบ่งข้อมูลตามลัก ณะข้อมูลตามชนิดและนาม กุลของข้อมูลซึ่งประกอบด้ ย  
 ๑) ข้อมูลตั อัก ร เช่น ตั นัง ือ ตั เลข และ ัญลัก ณ์ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนาม กุลต่อท้ายชื่อ

ไฟล์เป็น .exe , .doc และ .pdf   
 ๒) ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลประเภทนี้มักมีนาม กุล

ต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp .gif และ .jpg  
 ๓) ข้อมูลเ ียง เช่น เ ียงพูด เ ียงดนตรี และเ ียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้มักมีนาม กุลต่อท้ายชื่อ

ไฟล์เป็น .wav .mp3 และ .au  
    ๔) ข้อมูลภาพเคลื่อนไ  เช่น ภาพเคลื่อนไ  ภาพมิ ิค ีดีโอ ภาพยนตร์ คลิป ิดีโอ  ข้อมูล

ประเภทนี้ มักมีนาม กุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi และ .mp4 
    ประเภทของ าร นเท  มายถึง าร นเท  (Information) คือ ิ่งที่ได้จากการประม ลผล 
ของข้อมูล เพ่ือใ ้ ามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการ างแผน การพัฒนา การค บคุม และการตัด ินใจ การแบ่ง

าร นเท ามารถแบ่งได้ ลายรูปแบบ เช่น  
 ๑) การแบ่ง าร นเท ตาม ลักแ ่งคุณภาพ ได้แก่ าร นเท แข็งและ าร นเท อ่อน 
 ๒) การแบ่ง าร นเท ตามแ ล่งกำเนิด ได้แก่ าร นเท ภายในองค์กรและ าร นเท ภายนอก

องค์กร 
 ๓) การแบ่ง าร นเท ตาม าขาค ามรู้ ได้แก่ าร นเท าขามนุ ย า ตร์ าร นเท าขา

ังคม า ตร์ าขา ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี และ าร นเท าขาอ่ืนๆ 
 ๔) การแบ่งตามการนำ าร นเท ไปใช้งาน ได้แก่ าร นเท ด้านการตลาด าร นเท    ด้าน

การ ิจัยและพัฒนาบุคลากร และ าร นเท ด้านการเงิน 



3 
 

 ๕) การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอด าร นเท  ได้แก่ าร นเท ที่เน้น ิชาการ าร นเท ที่

เน้นเทคนิค าร นเท ที่เน้นบุคคล และ าร นเท ท่ีเน้นการปฏิบัติ 
 ๖) การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนา าร นเท  ได้แก่ าร นเท ระยะแรกเริ่ม และ าร นเท ระยะ

ยา  
 ๗) การแบ่ง าร นเท ตาม ิธีการผลิตและการจัดทำ ได้แก่ าร นเท ต้นแบบ และ าร นเท        

ปรุงแต่ง 
 ๘) การแบ่ง าร นเท ตามรูปแบบที่นำเ นอ ได้แก่ าร นเท ที่มีลัก ณะเป็นเ ียง าร นเท

ที่มีลัก ณะเป็นข้อค าม าร นเท ที่มีลัก ณะเป็นโ ตทั น ั ดุ และ าร นเท ท่ีมีลัก ณะ  เป็นอิเล็กทรอนิก ์  
 ๙) การแบ่ง าร นเท ตาม ภาพค ามต้องการที ่จ ัดทำขึ ้น ได้แก่ าร นเท ที่ทำประจำ  
าร นเท ที่ต้องทำตามกฎ มาย และ าร นเท ท่ีได้รับ มอบ มายใ ้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ 

    ระยะเ ลาในการ ่งข้อมูล มายถึง กำ นดเ ลาในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลขึ้นเ ็บ

เพ่ือ เผยแพร่ในแต่ละเรื่อง ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทจะมีระยะเ ลาในการจัดทำ ร บร ม ไม่เท่ากัน  
    ระยะเ ลาในการเผยแพร่ข้อมูล  มายถึง  กำ นดเ ลาของการเผยแพร่ข้อมูลแต่ละประเภทที่

จะนำขึ้นเผยแพร่บน น้าเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ในแต่ละช่ งเ ลาได้

ใ ้ผู ้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
จะต้องดำเนินการตามแน ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเ ็บไซต์  
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล  
   ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการใ ้ข้อมูลที่ได้รับการมอบ มายจากผู้อำน ยการกลุ่มของแต่ละกลุ่มทำ น้าที่

จัดเตรียม ตร จ อบค ามถูกต้อง ครบถ้ น และ มบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ 

(ผู้รายงาน)  
   ขั้นตอนที่ ๒  ผู้อำน ยการกลุ่มตร จ อบค ามถูกต้องของรายละเอียดเนื้อ าข้อมูลและเ นอผู้อำน ยการ

ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลข่า ารพร้อมลงลายมือชื่อใน

ฐานะผู ้อนุมัติรับรองใ ้มีการนำข้อมูลดังกล่า  เผยแพร่บน น้าเ ็บไซต์ของ ำนักงานเขตพื้นที ่การ ึก า

มัธยม ึก า มุทรปราการ ได ้
    ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้รับการอนุมัติใ ้เผยแพร่บน น้าเ ็บไซต์แล้  ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ผ่านเ ็บไซต์ ต้องทำการตร จทานค ามครบถ้ นและ มบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ โดยใช้ร ั ผ่าน

ตาม ิทธิ ์ผ ู ้ใช้งานที ่ได้ร ับจากกลุ ่มอำน ยการ  กำ นด ระบุชื ่อผู้ ใช้งาน (Username) และร ั ผ่านผู ้ใช ้งาน 

(Password) เข้า ู่ระบบ แล้ ดำเนินการบันทึกนำข้อมูล าร นเท ที่ต้องการเผยแพร่บน น้าเ ็บไซต์ 
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๕. ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
 ๑) การเผยแพร่ข้อมูลของ น่ ยงานใน ังกัด จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อำน ยการ

ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ก่อนทุกครั้ง 
 ๒) เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการแล้

ใ ้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัด ่งไฟล์ข้อมูล เพื่อ ่งต่อใ ้ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่าน

เ ็บไซต์ดำเนินการต่อ 
 ๓) ค รเลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อ าที่มีค ามถูกต้องและเ มาะ ม และจะต้องไม่ละเมิด

ลิข ิทธิ์ ากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ใ ้ระบุแ ล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย 
 ๔) ข้อค ามและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิข ิทธิ์ ากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ใ ้

ระบุแ ล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด 
 ๕) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระทำค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอร์ พ. . ๒๕๕๐ และ

พระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระทำค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด  เพ่ือ

ป้องกันไม่ใ ้เกิดค ามเ ีย ายและลดโอกา ที่จะเกิดค ามเ ีย ายแก่ทางราชการ 
  
 จึงประกา มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่ กัน    

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
------------------------------------- 

  เพื่อใ ้การจัดซื้อจัดจ้างของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ มีค ามโปร่งใ มี
ประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผล และตร จ อบได้ ตามที่กฎ มาย ระเบียบ และแน ทางการประเมินคุณธรรม   และ
ค ามโปร่งใ  ในการดำเนินงานของ น่ ยงานภาครัฐ กำ นดและเป็นการเปิดโอกา ใ ้ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียเข้ามามี
่ นในการรับรู้และตร จ อบการจัดซื้อจัดจ้าง ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ   จึงกำ นด

มาตรการ ่งเ ริมค ามโปร่งใ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
๑. กลุ่มบริ ารงานการเงินและ ินทรัพย์ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกา  

เผยแพร่ในระบบเครือข่าย าร นเท ของกรมบัญชีกลางและของ น่ ยงาน และปิดประกา โดยเปิดเผย                     
ณ ถานที่ปิดประกา ของ น่ ยงานภายใน 30 ันทำการ ลังจากได้รับค ามเ ็นชอบ งเงินงบประมาณ                  
ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ น่ ยงานที่เกี่ย ข้อง รือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ 

๒. กลุ่มบริ ารงานการเงินและ ินทรัพย์  จัดใ ้มีการบันทึก รุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง
เอก ารประกอบ ภายใน 7 ันทำการ ลังจากการเ ร็จ ิ ้นกระบ นการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ  โครงการ และ
จัดเก็บไ ้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตร จ อบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 รายการขอซื้อ รือขอจ้าง 
 2.2 เอก ารเกี่ย กับการรับฟังค ามคิดเ ็นร่างขอบเขตของงาน รือรายละเอียดคุณลัก ณะ
พิเ เฉพาะของพั ดุที่จะซื้อ รือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
 2.3 ประกา เชิญช น และเอก ารเชิญช น รือ นัง ือเชิญช น และเอก ารอ่ืนที่เกี่ย ข้อง 
 2.4 ข้อเ นอที่ ผู้ยื่นข้อเ นอทุกราย 
 2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเ นอ 
 2.6 ประกา พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 2.7 ัญญา รือข้อตกลงเป็น นัง ือ ร มทั้งการแก้ไข ัญญา รือข้อตกลงเป็น นัง ือ (ถ้ามี) 
 2.8 บันทึกรายงานผลการตร จรับพั ดุ 

๓. ้ามมิใ ้ผู้ที่มี น้าที่ดำเนินการเกี่ย กับการจัดซื้อจัดจ้างของ น่ ยงาน มี ่ นได้ ่ นเ ีย กับผู้
ยื่นข้อเ นอ รือคู่ ัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมี ่ นได้ ่ นเ ียในเรื่องการพิจารณาใ ้เป็นไปตามกฎ มาย ่าด้ ย
ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

๔. ้ามมิใ ้บ ุคลากรใน น่ ยงานใช้อำนาจในตำแ น่ง น้าที ่ดำเนินงานโครงการที ่ เ อ้ือ
ผลประโยชน์ กับตนเอง รือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ย กับตั เงิน รือทรัพย์ ิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตั เงิน รือ
ทรัพย์ ิน 
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๕. กลุ่มบริ ารงานการเงินและ ินทรัพย์ จัดใ ้มีระบบตร จ อบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มี ่ นได้
่ นเ ียกับผู้ยื่นข้อเ นอ รือคู่ ัญญาของ น่ ยงาน ำ รับผู้ที่มี น้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อ รือจ้างและเจ้า น้าที่

จัดซื้อจัดจ้าง โดยใ ้เจ้า น้าที่รายงานผลการดำเนินการตร จ อบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียกับผู ้ยื่น
ข้อเ นอ รือคู่ ัญญาของ น่ ยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำ นด เ นอใ ้ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า
มัธยม ึก า มุทรปราการทราบ โดยเ นอผ่านรองผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า   และผู้อำน ยการกลุ่ม 
ตามลำดับชั้น เป็นประจำทุกเดือน 

จึงประกา ใ ้ทราบโดยทั่ กัน 

ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 

 ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นท่ีการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
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ประกา ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

เรื่อง  มาตรการใ ้ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียมี ่ นร่ ม 
------------------------------------- 

  ด้ ยรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย พุทธ ักราช 2560  ได้ยึด ลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบใน
การพัฒนาประเท อย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กำ นด ่า รัฐพึงจัดใ ้มียุทธ า ตร์ชาติเป็นเป้า มาย การพัฒนา
ประเท  ร มทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ. . 2545 มาตรา 3/1 กำ นด ่าใน
การปฏิบัติ น้าที่ของ ่ นราชการ ต้องใช้ ิธีการบริ ารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงค ามรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
การมี ่ นร่ มของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตร จ อบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระ
ราชกฤ ฎีกา ่าด้ ย ลักเกณฑ์และ ิธีการบริ ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. . 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์ ุขของ
ประชาชนและการปฎิบัติราชการที ่มีประ ิทธิภาพ เกิดค ามคุ ้มค่าและเกิดผล ัมฤทธิ์  ต่อภารกิจภาครัฐ  
ผู้รับบริการและผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียในการพัฒนาระบบบริ ารจัดการภาครัฐ อดคล้องกับ ลักธรรมาภิบาลของการ
บริ ารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

  ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จึงได้กำ นดมาตรการ กลไกในการใ ้
ผู้รับบริการ ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย เข้ามามี ่ นร่ มในการดำเนินงานของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า
มุทรปราการ ดังนี้ 

 1. ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ บริ ารราชการแบบมี ่ นร่ ม  โดย
ใ ้ผู้รับบริการ ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียเข้ามามี ่ นร่ มในการดำเนินงาน ตามภารกิจและค ามเ มาะ ม ดังนี้ 
         ๑.1 การมี ่ นร่ มในการใ ้ข้อมูลข่า าร 

ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ จะนำเ นอข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้อง ทัน มัย เกี่ย กับภารกิจของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ใ ้ประชาชนรับทราบ
และเข้าถึงได ้

1.2 การมี ่ นร่ มในการแ ดงค ามคิดเ ็น 
ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ เปิดโอกา ใ ้ผู้รับบริการ  ผู้มี

่ นได้ ่ นเ ียร่ มแ ดงค ามคิดเ ็น ร มทั้งใ ้ข้อเ นอแนะเกี่ย กับการดำเนินการ รือการปฏิบัติงาน   ของ
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ ลาก ลาย 

1.3 การมี ่ นร่ มในการใ ้เข้ามามีบทบาท 
ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ เปิดโอกา ใ ้ผู้รับบริการ  ผู้มี

่ นได้ ่ นเ ีย เข้ามามี ่ นร่ มในการตัด ินใจ มีการแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นและข้อมูลระ ่างกัน  โดยมุ่ง
ผล ำเร็จและเป้า มายที่ชัดเจน 

1.4 การมี ่ นร่ มโดย ร้างค ามร่ มมือ 
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ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ เปิดโอกา ใ ้ผู ้ร ับบริการ         
ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย เข้ามามี ่ นร่ มในการตัด ินใจ ตั้งแต่การระบุปัญ า การพัฒนาทางเลือก และแน ทางแก้ไข 
ร มทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม 
  2. ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ได้กำ นดกรอบขั้นตอนและ ิธีการ
ดำเนินงานในการใ ้ผู้รับบริการ ผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียเข้ามามี ่ นร่ มในการดำเนินงาน ดังนี้ 
         2.1 จัดใ ้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจ น้าที่ของ ำนักงานเขตพื ้นที่
การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ ผ่านทางเ ็บไซต์ พม. มุทรปราการ และช่องทางอื ่นๆ ต่อ าธารณะ       
เพื่อใ ้ผู้รับบริการและผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียทราบ ร มทั้งเปิดโอกา  ใ ้เข้ามามี ่ นร่ มในการปรับปรุง   และ
พัฒนาการดำเนินงานของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ  
        ๒.2 จัดใ ้มีช่องทางในการรับฟังค ามคิดเ ็น ข้อเ นอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
และผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย ที่มีต่อการพัฒนาและดำเนินงานของ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 
        2.๓ ใ ้ผู ้อำน ยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู ้อำน ยการ น่ ยตร จ อบภายใน ึก า ิเคราะ ์ระบบ 
รูปแบบ และผลการดำเนินงาน โดยใ ้ผู้รับบริการและผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย เข้ามามี ่ นร่ มตามค ามเ มาะ มของ
บริบท  ในการดำเนินงานนั้นๆ เพื ่อปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก า
มัธยม ึก า มุทรปราการ ใ ้มีประ ิทธิภาพ โปร่งใ  และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น  
        2.๔ จัดใ ้มีการประเมินค ามพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย ทั้งในภาพร มและ
รายข้อในมิติต่างๆ ตลอดจน ิเคราะ ์และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ม่ำเ มอ (ปีละ ๑ ครั้ง) 

จึงประกา ใ ้ทราบโดยทั่ กัน 

 ประกา   ณ  ันที่  7  มกราคม  พ. . 2565 

 

 

 (นาย ิทยา   อรุณแ งฉาน) 

 ผู้อำน ยการ ำนักงานเขตพื้นท่ีการ ึก ามัธยม ึก า มุทรปราการ 

 
 
 


