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รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
เพื่อป้องกันการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565  

รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
--------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย  ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่ อยๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือ
องค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต       
คอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญ  ลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าว       
เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยม าอย่าง
ยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วสาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็น
ประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรม
การปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของ
ข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ  จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชัน
ของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจาก ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของ
ตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการจริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของ
ตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ 
อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชน
ผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพจากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้นบน
พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรม  ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมา     
ภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกด้วย   
 ทั้งนี ้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก 
“ยับยั้ง” และ“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ          
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพใน
อนาคต ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐาน
การปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนา
จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนำเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา ( Integrity and   
transparency  Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้าน
การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
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ชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 
2560-2564) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการ
ทุจริตและคุ้มครอง  จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน 
 2. ศึกษาแนวทาง  การดำเนินงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากตัวอย่างองค์กร 
หรือหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือนำมาปรับใช้ในการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 

3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการและบุคลากรในวังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  มีองค์ความรู้  ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถจัดทำหลักฐาน  พร้อม
ทั้งตอบข้อซักถามต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
 

4.กิจกรรมการดำเนินงาน 
4.1การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศการงดรับและการให้ของขวัญเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด  (No Gift Policy) 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- การเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต 

( เอกสารประกอบการดำเนินการ  ภาคผนวกหน้า  7 - 14) 
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4.2  กิจกรรมการปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

 -กิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร นำหลักธรรมต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือหลักเลี่ยงการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - การเข้าร่วมงานพิธีวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ 

( เอกสารประกอบการดำเนินการ  ภาคผนวกหน้า 15 - 20 ) 
 

4.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์  เพื่อให้เข้าถึงง่าย  น่าสนใจ  และกระตุ้นให้ประชาชนร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริต 

- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

( เอกสารประกอบการดำเนินการ  ภาคผนวกหน้า 21 - 23 ) 
 

4.4 กิจกรรมการจัดทำและดำเนินตามยุทธศาสตร์  ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 - การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และในการบริการของหน่วยงาน  โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ และติด QR-Code แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
( เอกสารประกอบการดำเนินการ  ภาคผนวกหน้า 24  - 26 ) 
 

4.5 กิจกรรมยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด และผู้มีส่วนได้เสียถือปฏิบัติ 
( เอกสารประกอบการดำเนินการ  ภาคผนวกหน้า 27 - 52) 
 
5. งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน  -    บาท 
6.ผลการดำเนินงาน 
 1.ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการมีฐานความคิดในการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีกลไก  และกระบวนการป้องกันการ
ทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 3.ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมสมุทรปราการ  
มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
7. ปัญหา / อุปสรรค    - 
8. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ    - 
 
 
 
  

ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

4.1การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผู้อำนวยการเขตพื้นที ่การศึกษาสมุทรปราการ  พร้อมด้วย คณะ
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการขอให้คำมั่น
สัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ "เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต" ดังนี้ 

๑. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
๒. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน สังคม และบ้านเมือง 
๓. เราจะสร้างเครือข่ายความชื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
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การประกาศการงดรับและการให้ของขวัญเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด  (No Gift Policy) 
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      การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

 

   

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

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

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้
กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล โดยพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ       เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

               ในฐานะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงขอให้คำมั่น     
ในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส           
และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อม่ันต่อการดำเนินงาน จำนวน  ๖  ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส  สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้        ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ตามความ
เหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ... 
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แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                        (๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูล  

การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

                        (๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ตามความเหมาะสม บนพื้นฐานของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 

                        (๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ต่อสาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                         (๑) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ 

                         (๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่ 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                         (๑) เสริมสร้างจิตสำนึกของผู ้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 

                         (๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกัน 

การกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ...... 



13 
 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ ้นของผู ้บร ิหาร  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ไม่
ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                       (๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื ่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

                       (๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและ
คุณธรรมในการบริหารงาน 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                       (๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบได ้

                       (๒) ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่าตรวจสอบ
ได ้

                       (๓) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 

                       (๔) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้ออำนวย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้บร ิหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ         ให้
มีประสิทธิภาพ 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  การมีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติงาน  ที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

 

 

แนวทางปฏิบัติ... 
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แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

                       (๑) ผู ้บริหารระดับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และระดับ
สถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง  ๖ ด้าน ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตระหนัก
ถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

                       (๒) สื ่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั ้ง  ๖ ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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กิจกรรมการเสรมิสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและความตระหนักรู ้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
4.2 กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก และค่านิยมการต่อต้าน และการไม่ทนต่อการทุจริต 
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 กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีของจังหวัด  เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร  นำหลักธรรม
ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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4.2 กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก และค่านิยมการต่อต้าน และการไม่ทนต่อการทุจริต 
การเข้าร่วมงานพิธีวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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4.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์  เพื่อให้เข้าถึงง่าย  น่าสนใจ  และกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  มีการประชาสัมพันธ์  รณรงค์หน้า
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ  http://www.sesaosp.go.th/ และท่ีตั้งของหน่วยงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.sesaosp.go.th/
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  มีการประชาสัมพันธ์  รณรงค์ 
หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ  http://www.sesaosp.go.th/ 

 

 
 

      

http://www.sesaosp.go.th/
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4.4 กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์  ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้เสีย 

กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 

 
 

      
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
------------------------------------- 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย การพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดว่าใน
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชนและการปฎิบัติราชการที ่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อภารกิจภาครัฐ  
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงได้กำหนดมาตรการ กลไกในการให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ดังนี้ 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  โดย
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้ 
         ๑.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้อง ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ประชาชนรับทราบ
และเข้าถึงได ้

1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงาน   ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย 
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1.3 การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน  โดยมุ่ง
ผลสำเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน 

1.4 การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ         

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข 
รวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม 
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้ 
         2.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผ่านทางเว็บไซต์ สพม.สมุทรปราการ และช่องทางอื ่นๆ ต่อสาธารณะ       
เพื่อให้ผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมทั้งเปิดโอกาส  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง   และ
พัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
        ๒.2 จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาและดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
        2.๓ ให้ผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู ้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห์ระบบ 
รูปแบบ และผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของ
บริบท  ในการดำเนินงานนั้นๆ เพื ่อปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น  
        2.๔ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและ
รายข้อในมิติต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างสม่ำเสมอ (ปีละ ๑ ครั้ง) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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4.4 กิจกรรมการจัดทำและดำเนินตามยุทธศาสตร์  ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 - การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และในการบริการของหน่วยงาน  โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ และติด QR-Code แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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4.5  กิจกรรมยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด และผู้มีส่วนได้เสียถือ
ปฏิบัติ 
 

  

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
------------------------- 

1. ความเป็นมา  
   การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการนี ้ เป็นแนวปฏิบัติที ่จัดทำขึ ้นเพื ่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศให้กับ
ผู้รับบริการ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได้ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสาร และผู้รับผิดชอบของแต่
ละกลุ่ม สำหรับการนำเสนอข้อมูล เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ให้เป็นรูปแบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
3. คำจำกัดความ  
   ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ร่วมงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากบุคคลต้องทำงานอยู่ในองค์กรร่วมกัน จำเป็นต้องปรับลักษณะนิสัย  
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เจตคติของบุคคล เพื่อช่วยเป็นเครื่องผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะทำให้การปฏิบัติงานนำไปสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้ และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพัน   ที่ผู้นำต้อง
สร้างข้ึน เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล หมายถึง เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มให้ปฏิบัติ
หน้าที่จัดหา และรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ภายในกลุ่มของตนเอง โดยผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลนี้จะต้องทำ
หน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูล ทุกประเภท  
ก่อนที่จะนำส่งต่อผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเพ่ือขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์  
    ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการกลุ่ม ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มของตนเอง ขึ้นเผยแพร่ผ่านบน
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยผู้ที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์นี้ จะต้องทำหน้าที่ตรวจทานความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดก่อนจะนำขึ้น  เพื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
  ประเภทข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์     มี
การแบ่งข้อมูลตามลักษณะข้อมูลตามชนิดและนามสกุลของข้อมูลซึ่งประกอบด้วย  
 ๑) ข้อมูลตัวอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อ
ไฟล์เป็น .exe , .doc และ .pdf   
 ๒) ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล
ต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp .gif และ .jpg  
 ๓) ข้อมูลเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อ
ไฟล์เป็น .wav .mp3 และ .au  
    ๔) ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ  ข้อมูล
ประเภทนี้ มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi และ .mp4 
    ประเภทของสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศ (Information) คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผล 
ของข้อมูล เพ่ือให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และการตัดสินใจ การแบ่ง
สารสนเทศสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น  
 ๑) การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ ได้แก่ สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน 
 ๒) การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกำเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศภายนอก
องค์กร 
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 ๓) การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู้ ได้แก่ สารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์ สารสนเทศสาขา
สังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารสนเทศสาขาอ่ืนๆ 
 ๔) การแบ่งตามการนำสารสนเทศไปใช้งาน ได้แก่ สารสนเทศด้านการตลาด สารสนเทศ   ด้าน
การวิจัยและพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศด้านการเงิน 
 ๕) การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศที่เน้นวิชาการ สารสนเทศที่
เน้นเทคนิค สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศท่ีเน้นการปฏิบัติ 
 ๖) การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศระยะแรกเริ่ม และสารสนเทศระยะ
ยาว 
 ๗) การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทำ ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบ และสารสนเทศ       
ปรุงแต่ง 
 ๘) การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นำเสนอ ได้แก่ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง สารสนเทศ
ที่มีลักษณะเป็นข้อความ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศท่ีมีลักษณะ  เป็นอิเล็กทรอนิกส์  
 ๙) การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที ่จ ัดทำขึ ้น ได้แก่ สารสนเทศที่ทำประจำ  
สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย และสารสนเทศท่ีได้รับหมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ 
    ระยะเวลาในการส่งข้อมูล หมายถึง กำหนดเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลขึ้นเว็บ
เพ่ือ เผยแพร่ในแต่ละเรื่อง ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาในการจัดทำ รวบรวม ไม่เท่ากัน  
    ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล  หมายถึง  กำหนดเวลาของการเผยแพร่ข้อมูลแต่ละประเภทที่
จะนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในแต่ละช่วงเวลาได้
ให้ผู ้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
จะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล  
   ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่มทำหน้าที่
จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ 
(ผู้รายงาน)  
   ขั้นตอนที่ ๒  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลและเสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อใน
ฐานะผู ้อนุมัติรับรองให้มีการนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได ้
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    ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์แล้ว ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ ต้องทำการตรวจทานความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่าน
ตามสิทธิ ์ผ ู ้ใช้งานที ่ได้ร ับจากกลุ ่มอำนวยการ  กำหนด ระบุชื่อผู ้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู ้ใช ้งาน 
(Password) เข้าสู่ระบบ แล้วดำเนินการบันทึกนำข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ 
 
๕. ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
 ๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ก่อนทุกครั้ง 
 ๒) เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการแล้ว
ให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ดำเนินการต่อ 
 ๓) ควรเลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและเหมาะสม และจะต้องไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย 
 ๔) ข้อความและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้
ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด 
 ๕) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย   การ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
กำหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่
มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฎิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์          
ต่อภารกิจภาครัฐ  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงได้กำหนดมาตรการ กลไกในการให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา 
สมุทรปราการ ดังนี้ 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้ 
         ๑.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้อง ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ประชาชนรับทราบ
และเข้าถึงได ้

1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงาน   ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย 

1.3 การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ   ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่ง
ผลสำเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน 
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1.4 การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ         

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข 
รวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม 
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้ 
         2.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผ่านทางเว็บไซต์   และช่องทางอ่ืนๆ ต่อสาธารณะ    เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง  และพัฒนาการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
        ๒.2 จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาและดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ สพม.สมุทรปราการ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
        2.๓ ให้ผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู ้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห์ระบบ 
รูปแบบ และผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของ
บริบท  ในการดำเนินงานนั้นๆ เพื ่อปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น  
        2.๔ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและ
รายข้อในมิติต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างสม่ำเสมอ (ปีละ ๑ ครั้ง) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

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

  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรม   และ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   จึงกำหนด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

๑. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย                     
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ                  
ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ 

๒. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ  โครงการ และ
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 รายการขอซื้อ หรือขอจ้าง 
 2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
 2.3 ประกาศเชิญชวน และเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 ข้อเสนอที่ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
 2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
 2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

๓. ห้ามมใิห้ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

๔. ห้ามมิให้บ ุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ดำเนินงานโครงการที ่ เ อ้ือ
ผลประโยชน์ กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน 



34 
 

๕. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู ้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการทราบ โดยเสนอผ่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และผู้อำนวยการกลุ่ม 
ตามลำดับชั้น เป็นประจำทุกเดือน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

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

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีนโยบายให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานว่ามีการดำเนินงาน   เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยู ่ ในระดับใด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ เล็งเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างสอดคล้องกับโครงการ
ดังกล่าว และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

   มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   หมวด 7 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

         มาตรา 38 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม      
หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ 

         มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้ง   ให้
บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของ   ผู้ร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 
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1. วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรการนี้ 

   1) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้มีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

   2) เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   3) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก
หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อขอรับบริการ    ที่ตรงกับความ
ต้องการ 

   4) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และ
วิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน 

2. หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน 

             ต้องเป็นบุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเอง  จะไดรับ
ความเดือดร้อนเสียหายหรือไมก็ตาม ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ กระทำการทุจริต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือฝ่าฝืนจริยธรรมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ท่านสามารถแจงเรื่องรองเรียน ร้องทุกข์  โดยสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่
ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผูถูกรองเรียน รวมถึงควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพ่ือเป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการด้วย 

3. ช่องทางการร้องเรียน 

    1) ติดต่อด้วยตนเองที่ กลุ่มกฎหมายและคดี  
          ๒) กล่องรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

4. วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ร้องเรียน 

     1) แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ของผู้ร้องเรียน 
         2) ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

                - วัน เดือน ปี 
                    - ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/สังกัด)  

               - เรื่องท่ีร้องเรียน เข้าลักษณะทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
                 - รายละเอียดการร้องเรียน  
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                - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือ
เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพยีงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ 
               - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

        3) ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อ่ืนหรือหน่วยงาน 

        4) การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง 
ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย 

                 5) ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้  ในการ
ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 นั้น ให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

       6) ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

               - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั ้นจะระบุรายละเอียดแห่งพฤติการณ์       
และปรากฏพยานชัดเจนตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 นั้น จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

               - ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ถึงท่ีสุดแล้ว 

             - ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

             - ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 

             - ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผล    
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  เป็นต้น 

             - เรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการในเรื่องวินัย  การ
ลงโทษ และการร้องทุกข์ หรือเรื ่องที่ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว  และไม่มี
พยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพ่ิมเติม 

          นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม ่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
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5. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

                  1) คำร้องทุกข์ ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนจริง 
จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 

                  2) คำร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื ่องที่มีลักษณะเป็นบัตร   
สนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

6. การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

       การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น  จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น     ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่   ผู้ร้องจะต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 

      - กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 

      - เรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

      - กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน      
ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

                ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกับผู้ร้อง  

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
......................................................................... 

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือ
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการ
ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจาก
การทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

๑. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ต้องปฏิบัติงาน ตาม
มาตรการนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา 
หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ หรือ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี ่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

๓. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้
สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่
กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานบังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าที ่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

๖. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดการ
ดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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๗. การดำเนินการใดตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอ่ืนใดที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เห็นสมควรกำหนดในภายหลัง เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรการนี้  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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แนวทางปฏิบัติ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

๑. หลักการ 

     1.1 การให้สินบน 

   การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การให้สินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ที่
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ    ของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาดังกล่าว อย่างยาวนานในบริบทของการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ที่มีผลประโยชน์มหาศาล การกระทำดังกล่าว  เป็นการกระทำทุจริต     และ
ประพฤติมิชอบ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือ
เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ       
ได้นำนโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู ่การปฏิบัติ แต่แนวทาง 
มาตรการกลไก ที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะเรื่อง
การรับสินบน จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และวางมาตรการ กลไกในการป้องกันการรับสินบนอย่าง
แข็งขันและจริงจัง ทั้งนี้ การดำเนินการต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุ   ใน
เป้าหมายสำคัญ คือ การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นที่ยอมรับใน
สังคมว่าเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นรูปธรรม และปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท 

      1.2 แนวทางการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

   รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้มีการแก้ไขและป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินงาน คือ  

๑. นโยบาย คสช. เกี่ยวกับการคอรัปชั่น ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  ลง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 
      ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น 

มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ๑.๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่าง
เฉียบขาด และรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
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     ๑.๓ การควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 

๒. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   เรื่อง เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของภาครัฐ โดย 
      ๒.๑ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทำขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว 

      ๒.๒ การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพอใจ 

 ๒.๓ การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

 ๒.๔ การสนับสนุนส่งและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  

๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้แก ่
 ๓.๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระทำการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 

๓.๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 

๓.๓ การพัฒนาระบบบริหารงานเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การเสริมสร้าง 

องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

๒. คำนิยม 

ลำดับ ข้อความ หมายถึง 

๑ สินบน 

(Bribery) 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ    
การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ   
จูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ 

๒ คอร์รัปช่ัน 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าท่ี อำนาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์
แก่ตน และ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักท่ีชัง การเห็นแก่ญาติ พี่น้องเพื่อนฝูง กิน
สินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอื่นๆ ที่มีบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือใน
การลิดรอนความเป็นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 

๓ ทรัพย์สิน ให้หมายรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ เช่น เงิน 
บ้าน รถยนต์ หุ้น 
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ลำดับ ข้อความ หมายถึง 

๔ ประโยชน์อ่ืนใด การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น 

๕ บุคลากรของ สพม.ฉช ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและจ้างเหมาบริการ สพม.ฉช 

๓. ขอบเขตการใช้บังคับ 

  ๓.๑ มาตรการฉบับนี้บังคับใช้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  ๓.๒ มาตรการฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนาม สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยจะนำไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามมาตรการนี้เท่าที่จะสามารถ
ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม 

๔. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 

  ๔.๑ ผู ้บริหารแต่งตั ้งระดับผู้อำนวยการกลุ ่มขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที ่ควบคุม สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน  และคอร์รัปชั่น ที่
อาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการ 
ต่อต้านการรับสินบน และคอรัปชั่นไปยัง คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  ๔.๒ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกลุ่มขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจมาตรการฉบับนี้และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปชั่น 

  ๔.๓ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้ จะต้องรายงาน  ต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  

  ๔.๔ คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวนี้ ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลัง
ความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้คำมั่นในการต่อต้านการ
รับสินบนและคอร์รัปชั่น 
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๕. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 

  ๕.๑ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ต้องปฏิบัติงาน  ตาม
มาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

  ๕.๒ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่เรียกร้อง 
จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

  ๕.๓ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะต้องไม่เสนอว่า     
จะทำให้สัญญา ว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจ    
ให้กระทำการ หรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

  ๕.๔ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา 
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการทันท ี

  ๕.๕ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าที ่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น  

  ๕.๖ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด 
การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๕.๗ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายนี้  

๖. การกระทำที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการให้รับสินบน 

  การกระทำดังต่อไปนี้เป็นการกระทำท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการให้รับสินบนซึ่งจะต้องระมัดระวัง 

และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๖.๑ ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

        ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
ไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาให้ เพ่ือจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงเวลากระทำอัน
มิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงเพื่อให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือ เป็นตัวกระตุ้น
ให้การดำเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการนั้น ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือ
รับรอง และการบริการสาธารณะ เป็นต้น 
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        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่า
อำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตามกระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบ
เท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุกๆคน หรือทำได้ตามขอบเขตของกฎหมาย เท่านั้น 

  ๖.๒ ค่ารับรอง (Hospitailty Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 

        ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล ค่ารับรอง อาจจะรวมถึงค่าที ่พัก ค่าโดยสาร      ค่าเยี ่ยมชมสถานที่
ประกอบการหรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไม่สนับสนุนให้รับค่ารับรอง เพื่อจูงใจ
ให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มูลค่าหรือราคา
ค่าของขวัญ จะต้องสะท้อนความสมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม 
หรือมารยาททางสังคม ทั้งนี้ การรับค่ารับรองและของขวัญจะต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริต และอ่ืนๆ  

  ๖.๓ การรับบริจาค 

        การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส
แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ   จากผู้มีอำนาจและ
กระทำอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาค  ที่ทำขึ้นเพ่ือปกปิดการ
ให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความจริง 

๗. การฝ่าฝืนมาตรการ 

  ๗.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย     แก่
บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ที่เพิกเฉยต่อการกระทำความผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการ
จัดการให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนนโยบายนี้เป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะดำเนินการทางคดีอาญาด้วย 

  ๗.๒ ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระทำการในนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี ้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี และหากการกระทำนั้นทำ
ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เสียหาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ดำเนินการทางกฎหมายด้วย 
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๘. การกำกับ ติดตาม และสอบถาม 

  ๘.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะจัดให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 

   ๘.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรการฉบับนี้ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ 
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

………………………………………………………………………. 

     รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือ
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  ดังนั ้น เพื ่อให้การปฏิบัต ิงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  ปลอดจากการทุจริต 
สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  
  ๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อน
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกันการกระทำ   
ที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแส
และเป็นพยาน 
  ๓. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยานกรณี
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดำเนินการถึงที่สุดแล้วปรากฏ
ว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน
ตามควรแก่กรณี 
  ๔. กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง 
      4.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเอง 
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
      4.2 การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการไปแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าตรงหรือทางอ้อม 
      4.3 การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
      4.4 การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอนุมัติ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
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  5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  6. จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนัก   และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. จะมีการดำเนินการ... 
  7. จะมีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาดสำหรับ
บุคลากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน 
  8. ให้ทุกกลุ่ม รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม    อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

………………………………………………………………………. 

    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ    
ของประเทศได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม       การ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีพันธกิจ คือ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรร
มาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ    
ด้านการจัดการศึกษา มีเจตจำนงที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่ง
จริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้        เพื่อให้การ
บริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคุณธรรม และจริยธรรม     ตามหลักธรร
มาภิบาล ความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้    ส่วนเสีย และ
สาธารณชน มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงกำหนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. กำหนดให้ผู ้บริหารเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงสุจริตและมีคุณธรรมในการบริหารงาน       
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและค่านิยมร่วมกันในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
  ๒. กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงาน
ให้บริการประชาชน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น
และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน และพร้อมที่จะนำความคิดเห็นที่ดีมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
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  ๔. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการส ืบค้น               
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

………………………………………………………………………. 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย  
นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นแนวทาง  การ
ป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้  

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง 
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวัง

ความก้าวหน้า 
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้  

๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่ดำเนินการใดๆ กับผู้เสนอราคา/
ผู้ทำสัญญา ในลักษณะที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยส่อไปในทางทุจริต หรืออาจนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท้ังเพ่ือตนและผู้อื่น 
๓. ไม่กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคารายใด ให้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับ

สำนักงาน โดยไม่เป็นธรรม หรือเพ่ือกดดันผู้เสนอราคารายอ่ืน มิให้มีโอกาสแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 
๔. บุคคลในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบ ัติ หน ้าท ี ่ของผ ู ้ดำเน ินการเก ี ่ยวกับงานพัสดุ                 

ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๕. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่าง

เคร่งครัด 
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๖. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพ่ื อนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ต่าง
จากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

๗. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๘. ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

๙. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

๑๐. ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
๑๑. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
๑๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน และเสริมสร้างจิตสำนึกเก่ียวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม 
๑๓. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 
๑๔. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายวิทยา   อรุณแสงฉาน) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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