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ค ำน ำ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ได้จัดท าการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนในองค์กร เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   จึง
ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของปีงบประมาณพ.ศ.2565 ด้วยการจัดท าเป็นมาตรการที่
เกี่ยวข้องให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
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 ส่วนที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมา  

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 
ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอ 
ทั้งนี้ คตช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝุายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  และเป็นกลไกของฝุายบริหารในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา การทุจริต มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการ
อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ทั้งนี้ มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565 โดย
ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้
ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
บริหารเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่  และการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของทางราชการ ยังมีก ารทุจริตของการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ         
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตในการเฝูาระวังความ
เสี่ยงจากการทุจริต   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เห็นความจ าเป็นที่ต้องมีเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง ซึ่ งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปูองกันการทุจริตเชิงรุก และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและเป็นการยกระดับค่า CPI อย่างต่อเนื่อง จริงจัง  
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาร การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

 1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเปูาหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์
แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์กร 

 2.ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O ) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

 3.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

 4.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Regal Risk:R) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

 5.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks:T) คือความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks:R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ                                                                                                                        
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณ ธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการปูองกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
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ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขอหน่วยงาน 
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได ้
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ส่วนที่ 2 

         การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ 
(โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-21 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับ 
คะแนนระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการก าหนด 

การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-21 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินช้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

สีแดง    

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุม

ความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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  1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Like hood) 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

                                         (Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม            
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 -  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือเพ่ือประโยชน์ ส่วนตน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น มีการเอื้อ  
   ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ ผู้อื่นที่   
   เกี่ยวข้อง 
 -  กระบวนงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ อาจมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 - การจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีการเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
 - การคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล หรือเข้าแข่งขัน อาจมีการเอ้ือประโยชน์ในการให้ พวกพ้อง 
   เครือญาติ 
 -  การกระท าที่เกิดการละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบทางราชการ ที่เก่ียวข้อง 
 - การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณอาจเอ้ือประโยชน์ให้กับเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง คนรู้จัก 
 - การใช้เวลาราชการไปท าธุระส่วนตัว 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการปูองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - ได้วัสดุอุปกรณ์ หรือคุณภาพของงานที่จ้าง มีคุณภาพต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 - เสียชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 -  หน่วยงานเสียโอกาสในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 4) แนวทางการปูองความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 4.1 การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



10 
 

 - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
 - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
 - อบรมเสริมสร้างความรู้ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 4.2 การปูองกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส และเป็นธรรม 
 - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
   อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ในการปฏิบัติงาน 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมใน
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ก าหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน               
การปฏิบัติ จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
 1. การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)                
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ             
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะ     
ท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

 
ล าดับ 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ  
ความเสี่ยง 

๑ การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

3 4 12 (1) 

๒ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 3 9 (2) 

3 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 2 3 6 (3) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ เสี่ยงที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ ความส าคัญของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ล าดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) 
การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ล าดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง  โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2565  มีดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก ( Extreme) 
  

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการ
ลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย โอนความเสี่ยง 

 
- 

เสี่ยงสูง(High) 
 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี
มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

1.การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2.การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปานกลาง (Medium) 
 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

 การน าทรัพย์สินของทางราชการไป  
ใช้ในเรื่องส่วนตัว 

ต่ า (Low) 
 

ยอมรับความเสี่ยง                    - 
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มาตรการและการด าเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เพ่ือ
ลดและปูองกันความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ประเด็นความ
เสี่ยง ดังนี้ 
                 1 . การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

            1.1 การน ารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และน ารถออกตามเวลาที่ระบุไว้ใน
ใบขออนุญาตการใช้รถ  
            1.2 ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานและมีการตรวจสอบที่รัดกุม  

            1.3 ควรก าชับพนักงานขับรถก่อนน ารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ 
หากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามข้ันตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการไป
ก่อนและติดตามส่งใบขอใช้รถในวันท าการถัดไป พร้อมรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติรับทราบ  
            1.4 ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
                     1.5 จัดท าประกาศมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้ 

                ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึง
ได้จัดท าประกาศมาตรการการปูองกันการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

                 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม ก ากับ 
ติดตามสนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

                 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกันการกระท าที่
เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

                3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 

         3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

  3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

 3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
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 3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว  ประโยชน์
ของพวกพ้องและครอบครัว 

                     3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น 

           3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

  3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 

  3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการ
พิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 

                 4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออก
จากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น  ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้
เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

                5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม
ต่อผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 

               6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์
สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริตและการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
     2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
      2.1 ชี้แจง ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
     2.2 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุป การ
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
     1.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.4 ชี้แจง ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ .การจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 
     1.5 สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัด 
จ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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                        1.6 จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ
มาตรการการปูองกันการรับสินบน และการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหมห่รือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ดังนี้ 

         1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 
                                  1.1 ให้ฝุายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันท า
การ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มี
อ านาจในการพิจารณางบประมาณ  

              1.2 ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ 
หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

         1.2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
                              1.2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
          1.2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสาร

ที่ เกี่ยวข้อง  
          1.2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
          1.2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  

                               1.2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก  
                                         1.2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ (ถ้ามี) 

          1.2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  
                 1.3 ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุม

ชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  
                 1.4 ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วน

ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

 1.5 ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการ
ที่เอ้ือ ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน  

                 1.6 ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อ
ขอรับบริการ สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  
                                            1.6.1 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  
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                                             1.6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการสานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒000  

                                  1.6.3 ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
http://www.mathayom9.go.th หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน"  

 1.6.4  ทางโทรสาร หมายเลข 035-535417 และทางโทรศัพท์ หมายเลข 
๐๓๕-535418  
                                     2. มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ได้รับ
ทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการการรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัด
สวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม 
ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ 

1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ ย่า ตา  ยาย ลูก 
หลาน เหลน พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ  ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกัน ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ฯ ใน
กรณีนี้จึงไม่สามารถน าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ  ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 

2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิพาไปรับประทานอาหาร  มอบ
บัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่
เกิน 3,000 บาท  

4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 

5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี
ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 

http://www.mathayom9.go.th/
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6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับ ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุดเพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถ
คืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้ง
เตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไป
ปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตาม
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา  103 จะต้องรับ
โทษตามมาตรา 32 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือ
รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวิง
การกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น  ๆ
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส 

1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 

2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 535417 

3. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
                    3. มาตรการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy)  ดังนี้ 
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                          ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและ
มอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการ
ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมก าหนดมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งน าไปสู่การเลือก
ปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงประกาศ
งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อ
กันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 
 
    3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
     3.1 แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
     3.2 จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
     3.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินงานตามมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน 
     3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม 
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด 
     3.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนตนและการด าเนินการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
          3.6 จัดท าประกาศมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                               1. มาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

                         1.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม 
ก ากับ ติดตามสนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

                         1.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกันการ
กระท าท่ีเข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

                        1.3 ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 

                                1.3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
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            1.3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

            1.3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อืน่ใดในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

            1.3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว 
ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว 

                                1.3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

                    1.3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

           1.3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 

           1.3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณ
ให้โทษการพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 

                            1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือ
พิจารณาออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมี
ส่วนได้เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

                           1.5 ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตาม
ความเหมาะสมต่อผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอัน
เป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้
ถูกต้อง 

                          1.6 ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความ
ซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการ
ทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
                                           2. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
                                                 2.1 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  

โดยจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นรายบุคคล 

                           2.2 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
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                           2.3 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

                          2.4 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
ความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 

                       2.5 ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

                           2.6 ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรงตามก าหนดเวลา 

                          2.7 ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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3 .แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ปัจจัย 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค .

65 
ก.พ .

65 
มี.ค .

65 
เม.ย .

65 
พ.ค .

65 
มิ.ย .

65 
ก.ค .

65 
ส.ค .

65 
ก.ย .

65 

1.การน ารถยนต์   
ส่วนกลางของรฐัไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

3 4 12 1. การน ารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขอ
อนุญาตการใช้รถ และน ารถออกตามเวลาที่
ระบุไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ  
 2. ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่ขาดความ
เข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและมีการตรวจสอบ
ที่รัดกุม  
3. ควรก าชับพนักงานขับรถก่อนน ารถ
ราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาต
การใช้รถ หากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอ
อนุมัติใช้รถตามขั้นตอนปกติได้ทัน ให้
ประสานผู้มีอ านาจอนุมัตดิ าเนินการไปก่อน
และตดิตามส่งใบขอใช้รถในวันท าการถัดไป 
พร้อมรายงานผู้มีอ านาจอนุมตัิรับทราบ  
 4. ให้ผู้ปฏิบตัิมีแนวทางในการขอใช้รถไปใน
ทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม  
5. จัดท าประกาศมาตรการปูองกนัการ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

    
 

    ทุกกลุ่มงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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ปัจจัย 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค .

65 
ก.พ .

65 
มี.ค .

65 
เม.ย .

65 
พ.ค .

65 
มิ.ย .

65 
ก.ค .

65 
ส.ค .

65 
ก.ย .

65 

2. การเอ้ือประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

3 3 9   1.ช้ีแจง ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
 2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจดัจ้างจัดท า
รายงานสรุป การจดัซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรบัทราบทุก
ครั้ง 
 3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการ จัดซื้อจดัจ้างรับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 4. ช้ีแจง ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากรให้ปฏิบัตติาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้า
งอย่างเคร่งครัด 
 5. สร้างความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้าง
โดยการ เปิดเผยข้อมลูข่าวสารในการจัดซื้อ
จัด จ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
6. จัดท าประกาศมาตรการส่งเสรมิความ
โปร่งใสในการจดัซื้อจัดจา้ง พ.ศ. ๒๕๖5 

    
 

    ทุกกลุ่มงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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ประกาศมาตรการการปูองกันการรับสินบน 
และการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปี
ใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 
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ปัจจัย 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค .

65 
ก.พ .

65 
มี.ค .

65 
เม.ย .

65 
พ.ค .

65 
มิ.ย .

65 
ก.ค .

65 
ส.ค .

65 
ก.ย .

65 

3. การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

2 3 6  1.แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุ ครุภณัฑ์
ของทางราชการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
 2.จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกใช้วัสดุ 
ครุภณัฑ ์
 3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินงาน
ตามมาตรการใช้วัสดุ ครภุัณฑ์ของส านักงาน 
 4.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตาม คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และ ประมวลจริยธรรมของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีอย่าง
เคร่งครดั 
 5.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนตนและการด าเนนิการที่
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน     
  6.จัดท าประกาศมาตรการปูองกันการ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

    
 

    ทุกกลุ่มงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณไ์ม่แน่นอนและจะ

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักท่ีก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  

  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไมทั้งนี้สาเหตุของ

ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง

ถูกต้อง 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)- 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง- ผลกระทบ (Impact) 

หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การ

วิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

การด าเนินงานการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4.1 การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

      4.1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในส านักงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ
หนา้ที่ตามจรรยาบรรณของบุคลากรของส านักงานให้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนในการปฏิบัติ
ราชการ 

      4.1.2 เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในส านักงานทุกคน การเป็น
ข้าราชการที่ดีข้าราชการต้องอุทิศเวลาให้กับทางราชการ 

      4.1.3 จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในส านักงานทุกคน 
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      4.1.4 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป 

      4.1.5 จัดให้มีการแต่งกายสวมเสื้อสีขาว “สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต” ในทุกวันพระ เพ่ือกล่อม
เกลาจิตให้ระลึกถึงศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนา และสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 4.2 การปูองกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

      4.2.1 จัดท าประกาศมาตรการ จ านวน 9 มาตรการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ ประกอบด้วย 1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2) มาตรการผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5) 
มาตรการปูองกันการรับสินบน 6) มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 8) มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 9) การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 

       4.2.2 เผยแพร่ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในหน่วยงาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทราบโดยทั่วกัน 

       4.2.3 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

       4.2.4 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

      4.2.5 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

      4.2.6 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  

ผลการด าเนินงาน 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้แจ้งประกาศมาตรการ จ านวน 7 มาตรการให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ได้แก่  

         1) หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
         2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

         3) มาตรการผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
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         4) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖4 

         5) มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

         5) มาตรการปูองกันการรับสินบน  

          6) มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

          7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 2. ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ปฏิบัติตาม
ประกาศมาตรการต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีการได้อย่างเคร่งครัด ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต หรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานตามคู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานการบริการ ในแต่ละภารกิจงาน 

 4. จากการด าเนินงาน พบว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ปฏิบัติงาน
อย่างระมัดระวังในการที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ไม่น าวัสดุของส านักงานไปใช้ส่วนตัว  มีการวาง
แผนการท างานล่วงหน้า ลดความเสี่ยงให้เกิดความเสียหาย  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานจากการประชุมแบบ face to face เป็นแบบ conference  เป็นต้น 
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รายงานผลการประชุมคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้อง ประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

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

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ประธานการประชุม 
                                          รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2.นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      
       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. นางสาวร่มไทร  ดีสอน            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                       
                              ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ               
                             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. นางสาววราภรณ์  เคนผาพงษ์  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
7. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
8. นางสาวอิศราวดี  สง่าแสง        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางสาวสุนิสา  พันเจาะจง        พนักงานราชการ 
10. นางสาวปราณี  อ่อนวิมล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ  พนักงานราชการ 
12. นางสาวปรณิสรา  ศิวะเดชา    พนักงานราชการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

                  ประธานการประชุม แจ้งว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีคะแนนระดับ AA  
ขอให้รักษาระดับไว้ และขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละข้อตั้งใจท าในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เต็มที่ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
        - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    3.1 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 และสรุปผลการ
ประเมินช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 
2565 นั้น 

     เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ สพม.สุพรรณบุรี 
ปีงบประมาณ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญประชุมพร้อมกันในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   

                    3.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รายละเอียดที่แนบ)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                    4.1 แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รายละเอียดที่แนบ)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
          4.2  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
           1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

              2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

             3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยง 4 รายการ 
                1. บุคลากรไม่มีความรู้ในงานที่ปฏิบัติ 
                2. การปฏิบัติตามแผนประจ าปี 
                3. ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
           4. การใช้วัสดุส านักงานเพื่องานส่วนตัวหรือน าไปใช้งานที่บ้าน 
                5. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
      4.3    O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
            1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
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                         2. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 

                          3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
มติที่ประชุม  ให้ผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการจัดท ามาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งกลุ่มอ านวยการ
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

     4.4 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
                         1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                         2.  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 
                          3. มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
การรายงานผล เป็นต้น   
 
มติที่ประชุม  น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

                 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 95.32 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับAA  (Excellence) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนน สูงสุด99.09 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน คือ การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 88.50 คะแนน 

                 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจาก เอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.09 Excellence ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 96.84 Excellence ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 98.68 Excellence ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 98.38 Excellence ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.91 Excellence ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.88 Excellence ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.98 Excellence ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.32 Excellence ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50 Very Good ผ่าน 

10 การปูองกันกรทุจริต 93.75 Excellence ผ่าน 

 

             จากการผลการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการด าเนินงาน พบว่าตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนในระดับ 
Excellence มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้   การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน 99.09  
รองลงมา คุณภาพการด าเนินงาน คะแนน 98.88  การใช้อ านาจ คะแนน 98.68 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
คะแนน 98.38 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.98  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.91  การปรับปรุงระบบ การ
ท างาน คะแนน 97.32  การใช้งบประมาณ คะแนน 96.84  การปูองกันกรทุจริต 93.75 และ การเปิดเผยข้อมูล  
ตามล าดับ   

            จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  พบว่าการวัดการรับรู้   

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อ
เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าคะแนน  95.00 ขึ้น
ไป ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความเชื่อม่ันในการด าเนินงานที่
โปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ให้ความส าคัญ กับผลส าเร็จ ของงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่
เรียกรับสินบน มีกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าตาม วัตถุประสงค์โปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารใช้อ านาจ
อย่างเป็นธรรม และบุคลากรช่วยกันดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีกลไกลในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
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             4.5 O43การด าเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

         1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

               2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    

                   3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม  มอบผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน O42 ไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

                                                                          ( นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา ) 
           พนักงานราชการ                                                     

                                                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

             ( นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช ) 
                                                              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ที่ 145 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

      ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้ องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการก าหนด
นโยบาย การปฏิบัติงานและการทุจริตให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่องค์กร ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายและภาพลักษณ์ของ องค์กรเป็นส าคัญ 
         เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ดังนี้ 
1. นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานกรรมการ 
                                                 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รักษาราชการแทน 
                                                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2. นายสุรินทร์  นามอยู่                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รองประธานกรรมการ 
                                                 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
3. นางดวงพร  อายุการ             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
                                                  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. นางรัตตา  บุญสงวนศรี            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว             นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8. นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
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                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย          นิติกรช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
                  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
10. นางบังอร  ศิลาลิตร์               นักวิชากรตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
                  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางสาวร่มไทร  ดีสอน                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ               กรรมการ      
                          ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
            ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
13. นางสาวจิราพร  สังข์พิชัย                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา              พนักงานราชการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ           พนักงานราชการ                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      ให้คณะท างานมีหน้าที่  ดังนี้ 
       1. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
     2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
      3. จัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
      4. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
        ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
 

         ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
          สั่ง  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
 
 
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ที่ 143 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

         ตามที่ ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment :  ITA) โดย
ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ  กลไก  การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  เป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.
2561-2580  
     เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น  ประกอบด้วย 

1. นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานกรรมการ 
                                                 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รักษาราชการแทน 
                                                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2. นายสุรินทร์  นามอยู่                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รองประธานกรรมการ 
                                                 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
3. นางดวงพร  อายุการ             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
                                                  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. นางรัตตา  บุญสงวนศรี            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว             นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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8. นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย          นิติกรช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
                  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
10. นางบังอร  ศิลาลิตร์        นักวิชากรตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางสาวร่มไทร  ดีสอน                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ               กรรมการ      
                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
13. นางสาวจิราพร  สังข์พิชัย                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา              พนักงานราชการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ           พนักงานราชการ                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             มีหน้าที่ พิจารณา  กลั่นกรอง  ศึกษาข้อมูล  น ามาก าหนดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่  21  มิถุนายน พ.ศ.2565 
 
  
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประชาสัมพันธ์   กลุ่มอ านวยการ  สพม.สุพรรณบุรี  035 – 535417  ต่อ 101 
ที่      ศธ 04239/                               วันที่  23 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
เรื่อง  การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรียน  รอง ผอ.สพม.9 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
    ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือการ
ประ เมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใ ส ในการด า เ นิ น ง านของส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาออนไลน์ 
(Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวัน
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น 
     ในการนี้  ที่ประชุมมีมติให้จัดท าวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
SMART : บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค   ดังนี้   
    S = Service Mind  “บริการดี”  

    M = Moral  “มีคุณธรรม”  

    A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

    R = Responsibility  “ภาระหน้าที”่ 

     T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
            2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความพอเพียง 
มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ และเสียสละ  
            3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 
                           4. Responsibility “ภาระหน้าที”่: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 
                           5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
 

    ทั้งนี้  ได้จัดท าประกาศ เรื่อง การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรีขึ้น   เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  รายละเอียดดังแนบ  
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
เรื่อง การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

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

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ภายใต้ แนวคิด “วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน” 

                เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร   ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการท า
กิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ได้แก่ 
                           วัฒนธรรมองค์กร : SMART บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค 
                              1. S = Service Mind “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี”  
                                  - ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
                                  - แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
                              2. M= Moral “ มีคุณธรรม” 
                                  - มีวินัย 
                                  - ซื่อสัตย์สุจริต 
                                  - พอเพียง 
                                  - เอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ 
                                  - เสียสละ 
                                  - ท าบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ 
                              3. A= Accountability “รับผิดชอบ” 
                                 - ประกาศเจตจ านง 
                                 - ประกาศ No Gift Policy 
                                 - ธรรมาภิบาล 
                               4. R= Responsibility “ ภาระหน้าที่ ” 
                                  - ตรงต่อเวลา 
                                  - มาตรฐานปฏิบัติงาน 
                                  - พร้อมเสมอ (Always  Ready) 
                               5. T= Teamwork “การร่วมมือกันท างานเป็นทีม” 
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                                  - ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า 
                                 - จิตอาสา 
 
 
 

     จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

        ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 
 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

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

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น   ดั ง นี้  
      1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  โดยจัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นรายบุคคล 

     2. ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ท ร า บ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  
     3. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด 

     4. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นธรรม  ไม่
เลือกปฏิบัติ 
     5. ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     6. ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรงตามก าหนดเวลา 

    7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

        ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
........................................................... 

 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตชาติว่าด้วยการปูองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ  
จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการปูองกันการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพื่อปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกันการกระท าท่ีเข้าข่าย 
ดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ 

ตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด 

ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ 

พวกพ้องและครอบครัว 
          3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะ 

เป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ 

การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกจากท่ี 

ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อน 
เริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 
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                                                                                            /5. ก าหนดให้มีการด าเนินการ... 
 

5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ 
ผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เก่ียวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ 
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ 
ถูกต้อง 

6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริตและการ 
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
........................................................... 

   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและ
ปูองกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือพัฒนาให้มีคุณธรรมและเพ่ือ 
เสริมสร้างความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เช่น คู่มือ การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือ 
การปฏิบัติงานหรือ หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือ 
การปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่ 
เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และปูองกันต่อผู้บังคับบัญชา 

1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน 

2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
           2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ 

ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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          2.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

 
-2- 

 
2.4 มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ 

อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการ 
พัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน มิถุนายน 2565  
 

 
 
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 

 ................................................. 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา

เนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินงาน โดยมีการประเมินในด้านการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กรเก่ียวกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก าหนดและเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

๑. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงาน และปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันท าการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณท่ีจะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ  

๒. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดให้มีการ
บันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ หลังจากการเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมี
การร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
                     ๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
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๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้า
มี) 
๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

๓. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  

๔. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  

๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ  
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน  

๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

๖.๑ ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี  
๖.๒ ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒000  
๖.๓ ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

http://www.mathayom9.go.th หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน"  
๖.๔ ทางโทรสาร หมายเลข 035-535417 และทางโทรศัพท์ หมายเลข  
๐๓๕-535418  
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.mathayom9.go.th/
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖5 

................................................. 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานและท าให้การ
ด าเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ก าหนดมาตรการ
และกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้  

๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในประเด็น
ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ติดประกาศลง website สื่อ
สังคมออนไลน์ หรือวารสาร เป็นต้น  

๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงบประมาณ หรือการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  

 
                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

---------------------------------------- 
ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความ

ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงก าหนดมาตรการ
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็บไซต์ 
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงานของรัฐ 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน 
(4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน และนโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/

ผลลัพธ์ ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(๗) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท า 
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งานหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เป็น ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคเสนอหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ 
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 
 

               จึงประกาศมาให้ทราบด้วยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

........................................................... 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายในเพื่อเสริม ความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต
ในองค์กรภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้  

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2. บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ 

และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือผู้อื่น  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง ใดในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน   ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  

3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
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3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในเรื่องดังต่อไปนี้  

   (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
   (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
   (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
   (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

    3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

   3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตาม
สมควร เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน)  

    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
    3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
    3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
   3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

                          1) ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ในเวลาราชการ  
                          2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 035-535417 ต่อ 103  โทรสาร หมายเลข  
035-535418 
                          3) ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

    4) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  โดยลงชื่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

  5) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
http://www.mathayom9.go.th 

 
 

http://www.mathayom9.go.th/
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      6) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน e-mail ของหน่วยฯ ที่ E-mail : mathayom09@gmail.com 
                7) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน Facebook ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุพรรณบุรี 
               8) สายตรงถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี หมายเลข

โทรศัพท์ 086-3439018 
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
........................................................... 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบนประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยตาม
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ 
ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการการรับสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ 

1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติเช่นเดียวกัน ที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ฯ ในกรณีนี้จึงไม่สามารถน าไปใช้
อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน การให้ของ
ญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 

2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิพาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร
ก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท  

4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี 
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ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 

6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ ฯ 
จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
สังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดเพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยง
ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่การด าเนินการรับนักเรียน 
เป็นต้น 

2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปปฏิบัติในโครงการ
กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
นี้ 
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5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องกา ร
ทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตามมาตรา 32 มีโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆการรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส 
1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 535417 
3. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

                                                   ( นางสาวมนัสนนัท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 

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

     ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด 
“กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมก าหนดมาตรการการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ก ร ะ ท า อั น อ า จ มี ผ ล ต่ อ ดุ ล พิ นิ จ  ห รื อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่     
ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดง
ความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้
ของขวัญ 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

      ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
                                                 ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 
 

 

 


