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ค าน า 
 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่
แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การปูองกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
การทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไ ม่ใช่การ
เพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเป็นองค์กร ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
และสถานศึกษาให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่ง
เป็นมาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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                                                                ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ                
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์                 
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่ สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่า อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest 
: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ เปูาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เปูาหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายขององค์กร 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ 
เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
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 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การเปลี่ยนแปลง
ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับดูแลไม่
ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพ
การแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และ
มีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อัน
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิ เคราะห์ตามกรอบมาตร ฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ เป็นเหตุท าให้ 
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ การยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการปูองกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขอหน่วยงาน 
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง เสี่ยงต่อการ ทุจริต หรืออาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง                 
ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็น ข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข 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 มูลค่าความเสียหาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่
ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 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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ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา จัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง 
ดังนี้ 
 

 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม    
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

คว
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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 
 - 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 
ส่วนรวมในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ก าหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน               
การปฏิบัติ จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
 1. การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)                
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ             
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะ     
ท าให้ทราบว่ามคีวามเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

 
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) 
 
                                5 
 
                                4 
 
                                3 
 
                                2 
 
                                1 
        
     1         2               3       4            5 
 
     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ เสี่ยงที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ ความส าคัญของความ
เสี่ยงที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 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 านักงานเขตพ้ืน ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2565  มีดังนี ้

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
)      

  (1)   

 (3) (2)   
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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 
เพ่ือลดและปูองกันความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จ านวน 3 
ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
                 1  .การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
            1.1 การน ารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และน ารถออกตามเวลาที่
ระบุไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ  
            1.2 ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและมีการตรวจสอบที่รัดกุม  
            1.3 ควรก าชับพนักงานขับรถก่อนน ารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการ
ใช้รถ หากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามข้ันตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอ านาจอนุมัติ
ด าเนินการไปก่อนและติดตามส่งใบขอใช้รถในวันท าการถัดไป พร้อมรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติรับทราบ  
            1.4 ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม  
                     1.5 จัดท าประกาศมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

                ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ )ITA) ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพื่อเสริมความโปร่งใสและปูองกัน
การทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการปูองกันการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

                 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม 
ก ากับ ติดตามสนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

                 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกันการ
กระท าท่ีเข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

                3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
         3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

  3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์
ใด ๆ ให้แกต่นเองและผู้อ่ืน 

 3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่ เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

 3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว 
ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว 

                     3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
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           3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
  3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับ

หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
  3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้

โทษการพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
                 4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือ

พิจารณาออกจากทีป่ระชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
การมีส่วนได้เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

                5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมู ลการมี
ส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่
ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 

               6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง 
ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการ
ทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
     2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
      2.1 ชี้แจง ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
     2.2 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงาน
สรุป การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
     1.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การ จัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.4 ชี้แจง ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ .ร.บ .การจัดซื้อจัด
จ้าง อย่างเคร่งครัด 
     1.5 สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ
จัด จ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
                        1.6 จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 
ประกาศมาตรการการปูองกันการรับสินบน และการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด 
)No Gift Policy) ดังนี้ 

         1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 
                                  1.1 ให้ฝุายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓๐ 
วันท าการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ  
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              1.2 ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ 
หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

         1.2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
                              1.2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
          1.2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและ

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
          1.2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
          1.2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  

                               1.2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก  
                                         1.2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 

          1.2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  
                 1.3 ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ

ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  
                 1.4 ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

 1.5 ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงาน
โครงการที่เอ้ือ ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  

                 1.6 ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้
ติดต่อขอรับบริการ สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  
                                            1.6.1 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
                                             1.6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
๗๒000  

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

 1.6.4  ทางโทรสาร หมายเลข 035-535417 และทางโทรศัพท์ 
หมายเลข ๐๓๕-535418  

 
 
 

http://www.mathayom9.go.th/
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                                     2. มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ ยเลี้ยงเดินทางไปรับ
ราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการการรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบ
เดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ.2543 ดังต่อไปนี้ 

  1.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ  ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความ
เป็นญาติเช่นเดียวกัน ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การ
รับทรัพย์สิน ฯ ในกรณีนี้จึงไม่สามารถน าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติ
บุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนใน
การรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้
ทรัพย์สิน 

  2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคม
เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน  3,000 บาท 

   3.การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิพาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมี
มูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท  

  4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
  5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก

กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน    3,000 บาท  

6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติใน
การประหยัดให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน  3,000 บาท เจ้าหน้าที่ของรัฐจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแจ้งการรับนั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัด
ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดเพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

  9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
โดยเด็ดขาด 

 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่าง
สินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่การด าเนินการรับนักเรียน เป็น
ต้น 

2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
น าไปปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

 
5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน

เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการ
กระท าโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องตามก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    พ.ศ.2544    เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชา
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จะต้องด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 
จะต้องรับโทษตามมาตรา  32  มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระท า
การ ไม่กระท าการ ประวิงการกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 123 /5  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจาก
การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น ๆการรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149  มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

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 
                          ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ
ไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero 
Corruption) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างความ
ตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมก าหนด
มาตรการการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตส านึก และ
พฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No 
Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 
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    3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
     3.1 แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
     3.2 จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
     3.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินงานตามมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ส านักงาน 
     3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตาม คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด 
     3.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนตนและการด าเนินการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
          3.6 จัดท าประกาศมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                               1. มาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

                         1.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามสนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

                         1.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกัน
การกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

                        1.3 ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
                                1.3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่น 
            1.3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือเรียกรับหรือยอมรับ

ผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
            1.3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

หรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
            1.3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์

ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว 
                                1.3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
                    1.3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

           1.3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะ
จากผู้บริหาร 

           1.3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการ
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ให้คุณให้โทษการพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือก
ปฏิบัติ 

                            1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม
เพ่ือพิจารณาออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการ
ประชุม 

                           1.5 ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย 
ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูล
การมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท า
ความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 

                          1.6 ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือ
ปูองกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
                                           2. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
                                                 2.1  ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก โดยจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นรายบุคคล 

                           2.2  ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน 

                           2.3  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

                          2.4 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 

                       2.5  ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า  โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

                           2.6 ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม /หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้
เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรงตามก าหนดเวลา 

                          2.7 ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาสุพรรณบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



 ิ  
   

   

21  

 

 
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 
ประกาศมาตรการการปูองกันการรับสินบน 

         ทุกกลุ่มงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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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 าบญัชีควบคุมการเบิกใช้วัสดุ 
ครุภณัฑ ์
 3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินงาน
ตามมาตรการใช้วัสดุ ครภุัณฑ์ของส านักงาน 
 4.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตาม คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และ ประมวลจริยธรรมของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีอยา่ง
เคร่งครดั 
 5.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนตนและการด าเนนิการที่
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน     
  6.จัดท าประกาศมาตรการปูองกันการ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

         ทุกกลุ่มงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี พ .ศ . 2565 
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 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ที่ 145 / 2565 

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

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

      ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ  .ศ .2562  ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายทั้งจากการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการทุจริตให้ระดับของความเสียหายและขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายและภาพลักษณ์ของ องค์กรเป็นส าคัญ 
         เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ .ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  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 
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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            นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ               กรรมการ     
             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  12. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
                ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 13. นางสาวจิราพร  สังข์พิชัย      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา    พนักงานราชการ           กรรมการแล ะผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ  พนักงานราชการ                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

         ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
          สั่ง  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน 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 เพ่ือเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตใน
องค์กรภาครัฐ จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการปูองกันการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี ้

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

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกันการกระท าที่เข้าข่าย
ดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี ้
3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ 

ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน

ใดในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ

พวกพ้องและครอบครัว 
          3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน

หรือผู้อื่น 
3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่

ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ 

การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกจากท่ี 

ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้
เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 
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5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ 
ผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็น
เท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการ
ให้ถูกต้อง 

6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริตและ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
        
        ประกาศ  ณ  วันที่ 14 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  ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน
ประจ าปี  พ  .ศ . 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็น
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้
ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่ าที่พักในการ
เดินทางไปราชการการรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัด
สวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม 
ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 

1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ 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. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3, 000 บาท  

3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิพาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 
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3, 000 บาท  
4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 

           5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3, 000 บาท มิได้  

6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3, 000 บาท  

7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก ่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3, 000  บ าท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่
สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเ พ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดย
เด็ดขาด 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ 
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือน
ในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วง
เทศกาลปีใหมก่ารด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปปฏิบัติ
ในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ  .ศ  . 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่ เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103  จะต้องรับ
โทษตามมาตรา 32 มีโทษจ า คุกไม่เกินสามปปีรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการ
กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 123/ 5  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจาก
การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
นั้น ๆการรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 มีโทษจ า คุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

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 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 

 ................................................. 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินงาน โดยมีการ
ประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก าหนดและเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงออกประกาศ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

๑. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันท าการ 
หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในการพิจารณางบประมาณ  

๒. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัด
ให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ หลังจากการ
เสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
                     ๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่ 

เกี่ยวข้อง  
๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
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๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
/๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลง…  

 
๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ (ถ้ามี) 
๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

๓. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง  

๔. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วน
เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ  
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน  

๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับ
บริการ สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

๖.๑ ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี  
๖.๒ ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 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 11 เดือน พฤษภาคม พ.ส. 2565 
 
 

 

( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

http://www.mathayom9.go.th/
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

------------------------------ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จึงได้
ก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 
      1 . ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  โดยจัดท า
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นรายบุคคล 

     2 .ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
     3  .ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ  ขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด 

     4  .ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็น
ธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
     5 .ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า   โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     6 .ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรงตามก าหนดเวลา 

    7  .ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
 

       ประกาศ  ณ  วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
 

 
 
 

 

( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
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รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 

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

     ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและ
มอบนโยบาย 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 กระตุ้นปลูก
จิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกระทรวงศึกษาธิการ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อม
ก าหนดมาตรการการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตส านึก 
และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No 
Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

      ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   

 
 

 

( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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