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ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
****************** 

คํานํา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล ผลการประเมิน 
รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน ไดอยางเหมาะสมเพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน    
ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance) ใหเปนท่ีประจักษ ตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากลรายงาน
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ  
(3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ  (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล (10) การปองกันการ
ทุจริต 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียนภายใน (Internal           
Integrity and Transparency) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency)  
ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

       กลุมอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  18 



 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าว   
เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทยเกี่ยวพันกับวิถี ชีวิตของคนไทยมา     
อย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วสาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริต   
คอร์ร ัปชันเป็นประเพณีนิยมที ่ปฏิบัติมาตั ้งแต่ดั ้งเดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่
ค่อนข้างมาก ฉะนั ้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น
ข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎ
อยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด 
ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็น
สาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของ
รฐับาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอ้มูล 
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 และผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกำกับดูแลการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน  

/ต่อการยกระดับ 



 

ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Pereptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที ่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่อง 
กับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื ้อหา
ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง
และการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน
การนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ
การยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 

10) การป้องกันการทุจริต 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 86.10  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ ดี  (Very Good)  และผลการประเมินสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศ โดย 
ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ได้คะแนนสูงสุด 96.96 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 76.79 คะแนน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ   
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

/ตารางแสดงผล.. 



 

 
ตารางแสดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกตามรายตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามรายตัวชี้วัด 

/ ดัชนีการรับรู้... 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.64 Very Good ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 90.63 Very Good ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 96.96 Excellence ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.29 Excellence ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.95 Very Good ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 95.94     Excellence ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.66 Good ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 83.76 Very Good ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 80.81 Good ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 76.79 Good ผ่าน 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
   เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
 
 

/ตารางแสดงผล... 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน สพม. 18 

                               

83.63% 86.10% 

90.64 การปฏิบัติหน้าที่ 
90.63 การใช้งบประมาณ 
96.96 การใช้อำนาจ 
95.29 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
93.95 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
95.94 คุณภาพการดำเนินงาน 
85.66 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร 
83.76 แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 
80.81 การเปิดเผยข้อมูล 
76.79 แนวทางการป้องกันการทุจริต 
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ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กราฟแสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดที่จะต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง... 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA      พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 85.89 - - 

2559 92.08 เพ่ิมข้ึน +4.19 

2560 88.19 ลดลง -3.89 

2561 83.63 ลดลง -4.56 

2562 86.10 เพ่ิมข้ึน +2.47 



 

3.1 จุดแข็ง ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90.00 จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.64 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มา 
ติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ  
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีและในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.63 เป็นคะแนนจาก 
 การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่  

เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามว ัตถุประสงค์ 
และไม่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื ่องต่าง ๆ  เช่น 
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

ตัวชี ้วัดที ่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.96 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่ เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากร ภายในหน่วยงานมีความเชื ่อมั่น 
ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.29 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ 
ตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ 
สะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล และ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 



 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ93.95เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานจะต้อง 
ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยง ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านแผนงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริต 
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วยนอกจากนี้ หน ่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต 
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการทางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.94 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา
ทีก่ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัต ิรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงาน ในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้อง 
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งใดบุคคลใด
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90.00) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.66 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด เนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประจำปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง คุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่   
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน เรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.76เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ 

/หน่วยงาน… 



 

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการด เนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมาก
ยิ ่งขึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการหรือผู ้มาติดต่อ เข้ามามี ในการปรับปรุงพัฒนา           
การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.81 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน   
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น (1)ข้อมูลพื้นฐานคือ ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2)การบริหารงาน ได้แก ่แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ 
(4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุค ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย  
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ 
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ76.79 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อย หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 

4. แนวทางและข้อเสนอแนะการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฎิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  

จากผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment:IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment:EIT) ชี้ให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแนวโน้ม
การดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่    
มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อก บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิผล แต่ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ซ่ึงหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนทราบ เพื่อแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ ซึ่งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามประเด็นที่ต้อง
พัฒนาและข้อเสนอแนะทั้งหมด 



 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.79 และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.81 ซึ่งเป็นข้อมูล    
ที่หน่วยงานจะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ควรให้
ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นข้างต้นจะแสดงให้
เห็นถึงความสำคัญต่อการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งในภายในหน่วยงาน และมี
การกำกับ ติดตาม การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพิจารณา 

ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. การบริหารงาน 
3. การบริหารเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
5. การส่งเสริมความโปร่งใส 

1.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงข้อมูลและ
พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย 
2. กำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
บนเว็บไซต์  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
3. กลุ่มงานและบุคลากรทุกคน แสดงคู่มือหรือ 
แนวทางการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกคน 
4.ทุกกลุ่มแสดงคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกนั
การทุจริต 

 

1.การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน       
การทุจริต 

1. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต     
2. จัดทำแผนการป้องกันการทุจริตพร้อมกำหนด
กิจกรรม / การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

1. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
3. มาตรการในการดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือ

บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



 



 

 

 

 

 

 

 

 



1. มาตรการการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซต ์
2. มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วม 
3. มาตรการในการดาํเนินการเพือ่เสรมิสรา้งความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจา้ง  
     ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ
 มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน
 

 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพนิิจ
 มาตรการป้องกนัการทุจรติและป้องกนัมใิหม้กีารแสวงหาผลประโยชน์ในการคดัเลอื

บุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึ
ษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 



 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

เรื่อง มาตรการการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พ.ศ. 256๓ 

 ------------------------------------- 
   ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก     

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร      
ตามท่ี กฎหมายกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจ
นโยบาย กระบวนการดําเนินงานต่างๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ อันจะเป็น       
การสร้างความเข้าใจอันดีและแสดงความโปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบาย        
ของรัฐบาลปัจจุบัน และของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารบนเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 หน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา 
มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้กําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์           
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้ 

๑. ลักษณะประเภทข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 มีลักษณะดังนี้ 

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด 

๑.๒ นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา และภารกิจของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

๑.๓ การขยายและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบายแผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และโรงเรียนในสังกัด 

๑.๔ ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
๑.๕ ข้อมูลผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
๑.๖ แผนปฏิบัติการประจําปี และการติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
๑.๗ การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตต่อสาธารณะชน  
๑.๘ ข้อมูลสารสนเทศ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
๑.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๑๐ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและกลุ่ม/หน่วย  
๑.๑๑ มาตรฐานและข้ันตอนให้บริการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 18 
๑.๑๒ ผลสําเร็จจากการดําเนินงาน  
๑.๑๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ  
 



๒ 

 

๑.๑๔ การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
๑.๑๕ การรายงานข้อมูลออนไลน์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
๑.๑๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
๑.๑๗ นวัตกรรมทางการศึกษา  
๑.๑๘ ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ 
๑.๑๙ ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
และ ความมั่นคงของประเทศ 

๒. กลุ่มงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
๒.๑ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีหน้าที่เผยแพร่ 

ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และปรับปรุงข้อมูล          
ให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยโครงสร้างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  นโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี    
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างมาตรฐานหรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน มาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น 

๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสังคม 
ออนไลน์ ปิดประกาศบอร์ดภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  วารสารของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เป็นต้น 

๒.๓ กลุ่ม/หน่วยภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีหน้าที่สนับสนุน
และให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และ      
งานประชาสัมพันธ์สําหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

๓. วิธีการขั้นตอนและผู้ท่ีมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
๓.๑ ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดังนี้ 

๑) ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
๒) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล  
๓) ชี้แจงทําความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสํานักงาน 
๔) กําหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

และกลุ่มงานหรือหน่วยงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
๕) บันทึกการขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่ม / 

หน่วย โดยเสนอผ่านผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 18 เพ่ือขออนุญาตตามลําดับ 

6) การบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตและความ 
เห็นชอบแล้วส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๗) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ จัดทําระบบรับเรื่อง เอกสารที่จะทําการเผยแพร่ 
แล้วดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 



๓ 

 

๓.๒ ขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรม        
ตามโครงการต่างๆ และผลสําเร็จของการดําเนินงาน  ดังนี้ 

๑) วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และ      
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

๒) การดําเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมที่จะนําขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

๓) ดําเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม 
๔) โหลดข้อมูลและถ่ายภาพ ภาพถ่ายเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 18 
๕) ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๓.๓ ขั้นตอนการเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพ้ืนฐาน 
โครงสร้าง ภารกิจแผนปฏิบัติการประจําปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ มาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นวัตกรรม
การศึกษาและ ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 

๑) วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่  
๒) จัดหาข้อมูล  
๓) รวบรวมข้อมูล  
๔) เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

- กรณีแก้ไข ให้ดําเนินการปรับใหม่ 
- กรณีไม่แก้ไข ให้ดําเนินการต่อไปได้  

๕) ดําเนินการและเผยแพร่ข้อมูล 
6) ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล  

๔. การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
ให้ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายงานกํากับ ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล  

ของหน่วยงานตามข้อ ๒ กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานโดยสิ่งที่ต้อง 
รายงานประกอบด้วย จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ผลลัพธ์หรือการรับรู้หรือ 
ประโยชน์ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล      
ต่อสาธารณะ แล้วให้รวบรวมรายงานผลต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์    
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทราบทุกสิ้นไตรมาส 

 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                 (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                         ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 



 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พ.ศ. 256๓ 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เพ่ือให้การดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เป็นไปตามเจตจํานงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ หรือ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ดังนี้ 

๑. กําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะทางเว็บไซต์ และรายงาน
ประจําป ีเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

๒. กําหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทําช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนความคาดหวังของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาหน่วยงานผ่าน ช่องทาง       
ที่หลากหลาย เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ (Call Center) จดหมาย เว็บไซต์ จดหมายหรือ แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้วยตนเอง 

๓. กําหนดให้กลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตามความเหมาะสมของบริบทในการ
ดําเนินงานนั้น ๆ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ 

4. กําหนดให้มีคณะกรรมการ ฯ  ประมวลผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อมูล     
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพันธกิจนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ ปรับปรุง
การดําเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง 

5. กําหนดให้หน่วยงาน ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

6. กําหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของตัวชี้วัดผล   
การดําเนินงานในพันธกิจที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน 

 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

                     (นายสมศักดิ์ นองเนียม) 
                             ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



                                                   
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

เรื่อง  มาตรการในการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ประจำปี พ.ศ. 256๓ 

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

   ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้     
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิด           
ความ โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของ การใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน              
การดําเนนิงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ       
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือ ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบ
กับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใส            
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดี     
กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จึงกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งให้มี 
ความโปร่งใส ต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติ ต่อผู้ประกอบการ
ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงาน
ชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลในทุกข้ันตอนดังนี้  

 

แนวทางดําเนินการเผยแพร่เพื่อความโปร่งใส ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
 
๑.ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ให้
เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึก ระบบ 
e-GP  
- เจ้าหน้าที่ลงประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพ่ือ
เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์ที่ เกี่ยวข้อง
ให้วิจารณ์ความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการที่ชนะและไม่ผ่านการ 

 
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานของรัฐ 
(มาตราใน ๑๑ วรรคหนึ่ง) 
 
- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดของ
พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างเอกสารเชิญ
ชวน (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง 
- ประกาศและเอกสารการจัดซื ้อจ ัดจ้างโดยวิธี
ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๖๒ วรรคสอง)  
- รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณ   
ราคากลาง (มาตรา ๖๓ 
 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ
การ คัดเลือก (มาตรา๒๖)  



๒ 

 

แนวทางดําเนินการเผยแพร่เพื่อความโปร่งใส ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
คัดเลือกทราบถึงเหตุผล 
 
-เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการทุกรายทราบถึงเหตุผล
ที่ยกเลิก 

- ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการ   
ไปแล้ว (มาตรา ๖๗ วรรคห้า)  
- สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม
แล้ว รวมทั ้งการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงสัญญา หรือ
ข้อตกลง ดังกล่าว (มาตรา ๙๘) 

๒.ในระบบสารสนเทศของ สพม.18 
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกแจ้งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบ 
เว็บไซต์(admin) เพ่ือลงประกาศเผยแพร่ต่อไป 
 

-การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มาตรา ๑๐๙ วรรค
สอง)  
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงาน    
ของรัฐ (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง)  
- ประกาศและเอกสารเชิญชวนโดยวิธีประกาศ    
เชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๖๒ วรรคสอง)  
- ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก    
(มาตรา ๖๖)  
- ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการ   
ไปแล้ว (มาตรา ๖๗ วรรคห้า)  
- สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม
แล้ว (มาตรา ๙๘)  

๓.การป ิดประกาศโดยเป ิดเผย ณ สถานที ่ปิด 
ประกาศของ สพม.18 
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผอ.สพม.18 มอบหมาย 
บุคคลใดบุคคลหนึ ่งเป็นผู ้ป ิดประกาศและปลด 
ประกาศ และบันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน  
 

- แผนการจัดซื ้อจ ัดจ้างประจําปีของหน่วยงาน     
ของรัฐ (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) 
- ประกาศและเอกสารเชิญชวนโดยวิธ ีประกาศ    
เชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๖๒ วรรคสอง) 
- ประกาศผลผ ู ้ชนะหร ือผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือก      
(มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง)  
- ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการ   
ไปแล้ว (มาตรา ๒๗ วรรคห้า)  

เว้นแต่ มาตรา ๕๖(๑)(ค) หรือ(ฉ) , มาตรา ๕๖(๒)(ข)(ง) หรือ (ฉ) ,มาตรา ๗๐(๓)(ข) หรือ (ฉ)และ 
มาตรา ๘๓(๓) ไม่ต้องประกาศแผนฯ 

๔. เจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

๕. เปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม พระราชบัญญัติได้กําหนดหลักการนี้ให้ เป็นส่วนหนึ่งของ 
“หลักการโปร่งใส” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ดังนี้ 

๕.๑ การห้ามมิให้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยห้าม คณะ
กรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ มิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ ของ
ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อห้ามนี้รู้จักกันดีโดยทั่วไปว่า “การล็อกสเป็ค” แต่มีข้อยกเว้นสําหรับ กรณีที่
พัสดุมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ (มาตรา ๔) 



๓ 

 

๕.๒ การห้ามเปิดเผยข้อเสนอซึ่งอาจก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ โดยห้าม มิให้
คณะกรรมการฯเปิดเผยข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ต่อผู้ที่
มิได้เกี่ยวข้องหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน (มาตรา ๑๐) 

๕.๓ การกําหนดให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการฯผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่ 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น (มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง) หากเจ้าหน้าที่หรือคณะ 
กรรมการฯเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทราบว่าตนเองมีความเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในงานนั้น 
ให้บันทึกเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ผู้มีอํานาจสั่งการเปลี่ยนกรรมการก่อนการพิจารณาผลฯ หรือตรวจ  

6. ให้เจ้าหน้าที่สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ในรอบแต่ละเดือน แล้วแจ้ง ผู้รับผิดชอบ
เว็บไซต์ของ สพม.18 (admin) เพ่ือให้ลงประกาศเผยแพร่ต่อไป 

 
    จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

                    (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                               ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
เร่ือง  แนวปฏิบติัการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
และนโยบายรฐับาลทีมุ่่งเน้นระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ในการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
โดยไดจ้ดัท ายุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่
12     แผนแม่บทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) และยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 ตลอดจนส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตซิึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ    และประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีแ่ละหน่วยงานราชการ ซึง่ไดด้ าเนินการพฒันา
เครื่องมอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  นัน้ 
 ดว้ยแผนยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3  (พ.ศ.2560 

- 2564) ยุทธศาสตรท์ี ่5 กลยุทธท์ี ่1 ไดก้ าหนดใหม้กีารปรบัปรุงระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติใหม้ี
ประสทิธภิาพและตามแนวทางการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึง่ก าหนดใหห้น่วยงานภาครฐัวางแนวทาง มาตรการ กลไก
หรอืระบบในการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติเพือ่เป็นแนวปฏบิตัขิองหน่วยงาน ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 จงึก าหนดมาตรการการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดงันี้ 
 

หลกัเกณฑ์การร้องเรียน 
 1. เป็นเรื่องทีม่ชีื่อและทีอ่ยู่ของผูร้อ้ง ซึง่สามารถตรวจสอบตวัตนได ้
 2. เรื่องทีอ่าจน ามารอ้งเรยีนได ้ตอ้งเป็นเรื่องทีใ่ชถ้อ้ยค าสุภาพและเป็นกรณีผูร้อ้งไดร้บั
ความเดอืดรอ้น หรอื เสยีหาย อนัเน่ืองมาจากเจา้หน้าทีส่งักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 18 
 3. หนงัสอืตอ้งระบุเรื่องอนัเป็นเหตุใหต้อ้งรอ้งเรยีน พรอ้มทัง้ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์
ตามสมควร 
 4. ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดย้ื่นเรื่องรอ้งเรยีน ตอ้งเป็นเรื่องทีม่มีลูเหตุเกดิขึน้จรงิ โดยผูร้อ้งตอ้ง
รบัผดิชอบต่อขอ้เทจ็จรงิ ดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 
 5. ผูใ้ดน าความเทจ็มารอ้งเรยีนต่อเจา้หน้าที ่ซึง่ท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสยีหาย ผูน้ัน้อาจ
ตอ้งรบัผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
 6. เรื่องทีไ่ม่ปรากฏตวัตนผูร้อ้งหรอืตรวจสอบตวัตนของผูร้อ้งไม่ได ้หรอืมลีกัษณะเป็นบตัร
สนเท่ห ์อาจรบัไว ้พจิารณากไ็ด ้ถา้หากระบุหลกัฐานกรณีแวดลอ้มปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนชีพ้ยาน
บุคคลแน่นอน สามารถ สบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไปไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 



 

ช่องทางการร้องเรียน 
 1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา   เขต 
18  เลขที่ 25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
 2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
เลขที ่25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
 3. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 4. ร้องเรียนผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น 
  - ศูนย์ดำรงธรรม 
  - ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสายด่วน 1111 
  - คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 
ข้อแนะนำในการส่งเรื่องร้องเรียน 
 1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ทีจ่ะมีประโยชน์สาหรับการติดต่อกลับ
เพ่ือขอข้อมูล เพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่
ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น 
 2. การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมีลักษณะดังนี้  
  (1) มี วัน เดือน ปี 
  (2) ชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
  (3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย อย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร 
  (4) ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
 3. กรณีร้องเรียนทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้ร้องเรียน
กรอกแบบฟอร์ม บันทึกข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์     
 

ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ให้แก่ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
 1. กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รับเรื่อง ร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ 
 2. ตรวจสอบพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
กรณีร้องเรียนด้วยบัตรสนเท่ห์ 
 พิจารณาว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218       
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 ได้หรือไม่ 
 1. กรณีไม่เข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณาได้/เสนอความเห็นให้ยุติเรื่อง 
 2. กรณีเข้าข่ายรับไว้พิจารณาได้ ดำเนินการดังนี้ 



 

  2.1 กรณีเป็นเรื่องเล็กน้อย/สามารถแก้ไขได้/ตามรูปเรื่องไม่เข้าข่ายมูลความผิดทางวินัย/ 
เสนอแนวทางแก้ไข/เสนอยุติเรื่อง 
  2.2 ลักษณะตามรูปเรื่องเข้าข่าย ตามมาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม/เสนอความเห็นแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทราบเพ่ือดำเนินการและ
รายงานผลให้ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่ง/พิจารณาสรุปรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงและ
เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือสั่งการ ดังนี้ 
   2.2.1 พิจารณาหลักฐานในสำนวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิด
วินัย/ เสนอยุติเรื่อง (อาจเสนอแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ด้วยก็ได้) 
   2.2.2 พิจารณาหลักฐานในสำนวนการสืบสวนแล้วเห็นว่ามมีูลอันควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยเสนอความเห็น ดังนี้ 

 (1) กรณีเห็นว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง/เสนอ ความเห็น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/แจ้งคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้ถูก กล่าวหา
ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีคำสั่ง (ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิร้องทุกข์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ภายใน 30 วัน นับแต่วัน 
ทราบคำสั่ง และมีสิทธิคัดค้านผู้เป็นคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งมีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หากมีกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ 
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้คัดค้านทราบ)/คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ 
ร้ายแรงดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่ง โดยให้ 
ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 โดย
อนุโลม และรายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือสั่ง เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งได้พิจารณาสั่งแล้วให้รายงาน การ
ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงต่อไปตามข้ันตอนวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย 
การรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ. 2551 

 (2) กรณีเห็นว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/เสนอ 
ความเห็นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง/แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่าง
ร้ายแรงให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีคำสั่ง  (ผู้ถูก 
กล่าวหา มีสิทธิร้องทุกข์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ การ
พิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และมีสิทธิคัดค้านผู้เป็นคณะกรรมการ 
สอบสวน รวมทั้ง   มีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หากมี 
กรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาพร้อมสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ร้อง
ทุกข์หรือผู้คัดค้านทราบ)/คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนวิธีการ
และ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 และรายงานผลการ
สอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือสั่ง เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาสั่งแล้วให้รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไปตาม
ขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทาง
วินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 



 

กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือโดยถูกต้องตามระเบียบ 
 1. กรณีเป็นเรื่องเล็กน้อย/สามารถแก้ไขได้/ตามรูปเรื่องไม่เข้าข่ายมูลความผิดทางวินัย/เสนอ 
แนวทางแก้ไข/เสนอยุติเรื่อง 
 2. ลักษณะตามรูปเรื่องเข้าข่าย ตามมาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม/เสนอความเห็นแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง/แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทราบเพ่ือดำเนินการและ
รายงานให้ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดคำสั่ง/พิจารณาสรุปรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชาเพ่ือสั่ง ดังนี้ 
  2.1 พิจารณาหลักฐานในสำนวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย/เสนอ 
ยุติเรื่อง (อาจเสนอแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ด้วยก็ได้) 
  2.2 พิจารณาหลักฐานในสำนวนการสืบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.2.2 ของกรณีการร้องเรียนด้วยบัตรสนเท่ห์ 
 
 
 



 

แผนผงัการปฏบิตังิานเรื่องรอ้งเรยีนและการตอบสนองต่อเรื่องรอ้งเรยีน 
 

 
 

การกำกับติดตามและประเมินผล 
 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จัดทำรายงานข้อมูล พร้อม
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 18 ประจำปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เป็นราย 6 เดือน 

หนังสือถึง 

ผอ.สพม.
18 

เว็บไซต ์

สพม.18 



 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย และหมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย 
 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 
 8. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
 9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
 10. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
 11. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 
 12. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 13. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 14. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

  

                     (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                             ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



แบบหนังสือร้องเรียน 

วนัที.่.........เดอืน...........................พ.ศ. 
............ 

เรยีน ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 
ขา้พเจา้ชื่อ .................................................. นามสกุล .......................................................... 

อยู่บา้นเลขที ่........................................... หมู่ที ่............................ ถนน ...................................................... 

ต าบล / แขวง ..................................... อ าเภอ / เขต ............................... จงัหวดั
...................................... 
รหสัไปรษณีย ์.................................................................โทรศพัท์............................................ 

ขอรอ้งเรยีนว่า  

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

…………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารเพือ่ประกอบการพจิารณามาดว้ยแลว้ คอื  

……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………    

..............................................................................................................................จ านวน ........... แผ่น 
 

(ลงชื่อ) .............................................. ผูร้อ้งเรยีน 

(..................................................) 



 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ประจำปี พ.ศ. 2563 

 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เม่ือการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ      
แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา     
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักและมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบัติงาน
ให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจ้ัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง  ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ
ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     



๒ 

 

กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์    
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร 
และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐      
อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจ    
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      
ไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกตแิละการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        
จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ         
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น       
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ 
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้
ในจำนวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า  
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 
๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ



๓ 

 

ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 
๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 

หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย 
ว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ 
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหา    
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก   
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม      



๔ 

 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง   
และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่   
ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงิน
บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ   
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีกำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 038-397501- 5 กลุม่กฎหมายและคดี 
๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 หรือนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี 

๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่



๕ 

 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่อยู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เลขที่ 25/1๑ หมู่ที่ 5 
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒0000 

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  

๖) การร้องเรียนผ่าน Website ร้องเรียนร้องทุกข์ 
หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ

กระบวนการหากไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑) สำนักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวง ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๕) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

รอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล ว่ากระทำผิด
วินัยจะดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  

กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน  
ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้กำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น    
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า   
เป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของ   
ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ
สั่งการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย
หรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ  
ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน   
ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันมิให้   
ผู้ร้อง พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงาน     



๖ 

 

หรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ     
ตามความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด          
ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ             
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มกฎหมายและคด ีจัดทำข้อมูลสถิติ การการรับของขวัญหรือ

ประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทราบ ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมายและคดี    

เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
และรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทราบ 
 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน   

ประกาศ ณ วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 

                 (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 

ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล........................................................ .......... 
ตำแหน่ง............................................................สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน........................... ................................ 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันที่................../......................./............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
(สำหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพ่ือเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
กลุ่มกฎหมายและคด ีทกุคร้ังที่มกีารรายงาน 



 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ประจำปี พ.ศ. 256๓ 

 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) คือ การตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ 
ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยทำให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ต้องเสียไป 
หรือเรียกว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริต 
ประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริต    
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่หรือกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วน
จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
ดังที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และ ตาม
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ได้วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์   
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  

การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  ดังนี้  

1. เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ       
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ 
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชน
จำกัด ไมเ่กินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยต้องดำเนินการไม่ให้ลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เข้า ดำรงตำแหน่ง  



๒ 

 

1.3 ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วน ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือ บริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจ
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่เกิน จำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยต้องดำเนินการไม่ให้          
มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง  

1.4 ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง     
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน   
ของรัฐผู้นั้นสังกัด หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจ
ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ  

1.5 ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดและให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
พนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 2. คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียน สมรสด้วย ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 (1.1 – 1.4) 
เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดำเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดำรงตำแหน่ง 

การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.               
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
ดังนี้  

1. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์   
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่        
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ คือ  

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสม 
ตามฐานานุรูป  

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า     
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป  

2.ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา      
หรือมีมูลค่ามากกว่าธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้   
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีคำสั่งว่าไม่สมควร         



๓ 

 

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืน
ให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐ    
ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  ดังนี้  

กรณีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต             
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทำการ 
ดังต่อไปนี้  

1. ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดำเนินการเรี่ยไรไมว่่าเป็นโฆษณา
ด้วยสิ่งพิมพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  

2. ใช้คำสั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไร       
ให้หรือกระทำในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจำยอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเรี่ยไร   
ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดกระทำการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 

                 (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

 

 

 

 

 

 

 



           

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ประจำปี พ.ศ. 256๓ 

เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นไป      
ตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18         
ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ดังนี้ 

1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกำกับดูแล 
และติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

2. กำหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย 
ยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

3. กำหนดให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทัง้ในภาพรวม เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ 
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. กำหนดให้บุคลากรรายงานการดำเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์และ เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร 

6. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการเยี่ยมสำรวจภายใน การวิเคราะห์และจัดการ
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมถึง ประเด็นด้านการดำเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน
และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน และหรือทีป่ระชุมผู้บริหารหน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

    จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

              (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 





 

 

 

 

 

 

 

 


