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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ี
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำ
ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การ  
ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา  
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ดำเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เก ิดผลประโยชน์ทับซ ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพ ันธก ิจในภาพรวมที ่ เก ิดจากเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์และเหต ุการณ์ภายนอกที ่ส ่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก ี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและ  
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  
การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นเป็นความเสี ่ยง เนื ่องจากความไม่ช ัดเจน  
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าท่ี  
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือ  
ไม่รู ้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ 
การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่ าใด ก็ยิ ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น 
และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให้     
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ
เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รั ฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ี
ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี ่ยงจากโอกาสที ่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที ่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถ่ายโอนความเส่ียง  
สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง  
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้   
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ  
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน , รับรางวัล 
  - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 
  - การใช้รถราชการ 
  - การจัดสรรงบประมาณ 
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  - การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  

  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ 
  - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยม ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างสุจริตให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
  - จัดโครงการท่ีบรรจุหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
  - ยกย่องบุคลากรท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี 
  (2) การปอ้งกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ/ปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กำหนดความเสี่ยงที ่เกี ่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
 1. การใช้อำนาจหน้าท่ีในการหาผลประโยชน์ 
   2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
   4. การจัดสรรงบประมาณ  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เส่ียง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
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ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 การใช้อำนาจหน้าท่ีในการหาผลประโยชน์ 3 4 12 (1) 

2 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 2 2 4 (2) 

3 การจัดสรรงบประมาณ 1 2 2 (3) 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 1 1 1 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4   (1)   

3       

2 (3) (2)    

1 (4)     

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
  

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การใช้อำนาจหน้าท่ีในการหาผลประโยชน์ ลำดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ลำดับ 2  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
การจัดสรรงบประมาณ ลำดับ 3  (ต่ำ = 2 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ลำดับ 4  (ต่ำ = 1 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และ
ต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
  

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเส่ียง 
  

- 

     เส่ียงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การใช้อำนาจหน้าท่ีในการหา
ผลประโยชน์  

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเส่ียง  

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

     ต่ำ (Low) มีมาตรการควบคุมความเส่ียง - การจัดสรรงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่   
  ถูกต้องตามระเบียบ  
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ส่วนท่ี 3 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตตาม

รายงานการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี ้

 

ความเสี่ยง กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน สถานะการ
ดำเนินการ 

ระดับความเสี่ยง
ก่อนดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง
หลังดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

1. การใช้อำนาจ
หน้าที่ในการหา
ผลประโยชน์ 

1.มาตรการการป้องกันการ 
รับสินบน 
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

- ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการป้องกัน
การรับสินบน เพื่อสร้างหลักในการบริหาร
องค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
ความเช่ือถือให้กับสาธารณชน 
- มีการกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ท่ีถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานผล 
- บุคลากรภายในสำนักงานทุกคนทราบถึง
แนวปฏิบัติในการทำงาน และสามารถเป็น
ตัวอย่างท่ีดีแก่บุคลากรภายนอก 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

3x4 1x4  
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ความเสี่ยง กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน สถานะการ
ดำเนินการ 

ระดับความเสี่ยง
ก่อนดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง
หลังดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

 2. มาตรการการกำกับดูแล 
ด้านการเงิน การบัญชี และ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
(กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์) 

- ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการกำกับ
ดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีภายในกลุ่ม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการกำกับดูแลด้าน
การเงินและงบประมาณในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
- เจ้าหน้าท่ีภายในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ สามารถจัดระบบการวาง
แผนการดำเนินการต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ สามารถเรียกดูข้อมูล
และตรวจสอบได้ง่าย 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

3x4 1x4  

2. การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

1. กำหนดแนวทาง
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ
ราชการ 
(หน่วยตรวจสอบภายในและ
กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์) 

- กำหนดแนวทางตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มาติดต่อราชการให้บุคลากรใน
สำนักงานทราบ รวมถึงการกำกับติดตาม
การปฏิบัติงาน 
- บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบถึงแนว
ปฏิบัติท่ีถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามได้
ตามกฎ ระเบียบ 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

2x2 1x2  
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ความเสี่ยง กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน สถานะการ
ดำเนินการ 

ระดับความเสี่ยง
ก่อนดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง
หลังดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

 2. กำหนดหน้าท่ีและ
บทลงโทษ 
(หน่วยตรวจสอบภายในและ
กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์) 

- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องใน
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงกำหนดบทลงโทษต่างๆ 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

2x2  1x2  

3. การจัดสรร
งบประมาณ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง 
(กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์) 

1. พิจารณาคำขอจัดซื้อจัดจ้างงบ
ประมาณของหน่วยงานในสังกัด 
2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพท่ี
ก่อสร้างจริง 
4. จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น
ขาดแคลนและเหมาะสม 
    เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตาม
ระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

1x2 1x2  

 2. ประชุมช้ีแจงการ
ดำเนินงานขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 
(กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์และกลุ่มนโยบาย

และแผน) 

- ประชุมช้ีแจงการดำเนินงานขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในการบริหาร
งบประมาณในรายการต่างๆพร้อมขั้นตอน
ในการบริหารงบประมาณ 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ
ในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

1x2 1x2  
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ความเสี่ยง กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน สถานะการ
ดำเนินการ 

ระดับความเสี่ยง
ก่อนดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง
หลังดำเนินการ 

(โอกาสที่จะเกิด X 
ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

4. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

1. การสร้างองค์ความรู้การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุให้แก่ทุกระดับท่ี
เกี่ยวข้อง  
(กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์) 

- จัดประชุมการสร้างองค์ความรู้การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้แก่ทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ความ
เข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ตามระเบียบ 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

1x1 1x1  

 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
กำหนดปฏิทินการกำกับ 
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายเงิน 
(กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์) 

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้ศึกษา  
ทำความเข้าใจเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหา
ต่างๆในการดำเนินงาน แสดงบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

1x1 1x1  
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แนวทางการป้องกันและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อยกระดับสู่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อยกระดับสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน เมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2  โดย ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ได้มอบนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจงาน
อย่างสุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม รวมถึงขั ้นตอนการปฏิบัติงานที่มุ ่งสู ่ผลสำเร็จ 
 มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยม มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงานท่ีเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างเป็นรูปธรรม
ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  พร้อมทั้งมีการประกาศ
เจตจำนงเขตสุจริตอีกด้วย 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงเรียนบางกะปิ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี ้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุ  
ของโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณและขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎ 
ระเบียบและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที ่ 16 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องประชุม ช. ราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อม
กำหนดทิศทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์ภารกิจงานผู้รับผิดชอบที่สอดคล้องกับการ
ดำเนินการท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการดำเนินการในแต่ละตัวช้ีวัด 
พร้อมให้นโยบายและหลักการในการบริหารและการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไป
อย่างสุจริต โปร่งใส   
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การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
เมื ่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  
อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทจุริต 
ปิดโอกาสการทุจริต และกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติในการจัดการความเส่ียงท่ีกำหนดไว้ 
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การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนด
มาตรการ แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม  
ช. ราชพฤกษ์ เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง และจุดท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
และกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในระดับ ดีเย่ียม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังมี
การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร ่งใสของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานในแต่ละมาตรการ เพื่อให้เป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต 

 โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการกำหนดมาตรการขับเคล่ือน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

 1. มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 2. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 4. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 5. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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 6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

 7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และทาง Facebook : 
สพม.กท 2 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และทาง Facebook : สพม.กท 2 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ โดยจะมีนักประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานต่างๆและตอบคำถาม ประสานงาน เมื ่อบุคคลภายนอกสอบถามถึง การ 
ดำเนินการต่างๆหรือมีข้อสงสัย 
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การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือให้
ข้อเสนอแนะ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหาร ให้ข้อเสนอแนะ สามารถสอบถาม ร้องเรียน 
หรือข้อสงสัยต่างๆ และสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.sesao2.go.th/ 
นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีสามารถจัดการความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรายงานการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เมื ่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อวิเคราะห์ความเสี ่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งจาก
การประชุมได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การใช้อำนาจหน้าท่ีในการหาผลประโยชน์ 

2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

3. การจัดสรรงบประมาณ 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีแนวทางการป้องกันและจัดกิจกรรม
จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อยกระดับสู่
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. การประชุมเชิงปฏิบัต ิการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565” 
 3. การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
 4. การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 



29 

 

 5. การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนด
มาตรการ แนวทางขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6. การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ
ทาง Facebook : สพม.กท 2 
 7. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หรือให้ข้อเสนอแนะ 
 
 นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการกำหนดมาตรการการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตาม กฎ 
ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะการกำกับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ กำหนดแนวทางตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการให้บุคลากรในสำนักงานทราบ รวมถึงการกำกับ
ติดตามการปฏิบัติงาน  และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีทุกกลุ่มงานเผยแพร่บน
หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 
ปัญหาท่ีพบในการดำเนินงาน 
 กิจกรรมการจัดการความเส่ียงบางกิจกรรม มีรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการหลายข้ันตอน ซึ่ง
การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบอาจมีการดำเนินงานในบางส่วนที่เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่อาจดำเนินการไม่ครบตาม
ขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งทำให้จำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงการดำเนินงาน
อยา่งละเอียดอีกครั้ง 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในอนาคต 
 ผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการจัดการความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม จะต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ดำเนินการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  ๒                                                                      
เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒                                         

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

........................................... 
 ข้าพเจ้า นายสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต ๒ ขอประกาศเจตนารมย์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีเจตจำนงต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นองค์กรคุณธรรม มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต อย่างยั่งยืน 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เกิดความละอายหรือ  
ความกลัว ท่ีจะกระทำการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อม
แสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

๖. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

         
 
 

                (นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  ๒ 

 
 

 
 



 
 

แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒                                

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ๑๐ ตัวชี้วัด  
.................................. 

  ๑.ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
     บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐ
อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามท่ีกฏหมายกำหนดอย่าง
เคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้ 
     แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามข้ันตอนการ    
      ให้บริการประชาชน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผล    
      เสียหายต่อราชการ 
๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบั ติหน้าท่ี ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ เลือกปฏิบั ติ     
      ประสานงานต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      
      มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการท่ีดี 

    ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง 
           ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจาก    
           ผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 

๑.๔  ทุกกลุ่มต้องส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ 
           ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี    
           ประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
    บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องสำนึกและ

ตระหนักถึงการ ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานท่ีกำกับ ดูแล 
รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ราชการ 
    สูงสุด 

           ๒.๒ งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง 
                                    ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ   
                                    กำหนด 
           ๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
                                    ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดง 
                                    ถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือ 
                                    ข้อบังคับต่าง ๆ 
           ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                                    เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                    ให้เป็นไปตามระเบียบและความเหมาะสม  
 
 



 
 
     ๓. ด้านการใช้อำนาจ 
         ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากร
เพื่อปฏบิัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่ังการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัด
ต่อกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
 

          แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
        ๓.๑ ผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความเหมาะสม 
                      กับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอภาคของ 
                      บุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือ 
                      มอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 
  ๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการ   
                      ของผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเอง 
                      หรือผู้อื่น 
  ๓.๓  ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมิน 
                       ปฏิบัติงานราชการหรือการปฏิบัติงาน  การใช้ดุลพินิจ  รวมถึงการพิจารณา 
                       ความดี ความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมี 
                       ความเป็นผู้นำท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  ๓.๔  ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทุกคน ต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าท่ีในราชการเพื่อ 
         แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหา             
                       ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
           ๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้องใช้ 

ทรัพย์สินของทางราชการราชการเพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางท่ี  
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของ 
                                     ทางราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สิน 
                                     เกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือ 
                                     ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ 
   ๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                     หรือบุคคลภายนอกยืมต้องดำเนินการท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  
                                     กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
   ๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของ 
                                      ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบ และเพื่อป้องกันความเสียหายใน 
                                      ทรัพย์สินของทางราชการ 

      ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ แผนการปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไป 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติดังนี้  
   ๕.๑  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ    
                                       ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและแผนป้องกันของสำนักงานเขต  
                                           พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ  
                                     ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขต 
                                     พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ในทุกรูปแบบ 
   ๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับการบังคับบัญชาต้องกำกับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ 
                                      ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ 
                                      รับสินบนพร้อมท้ังไม่ละเลยการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือ 
                                      ประพฤติมิชอบ 
   ๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัด 
                                      และรายงาน ให้ ผู้อำนวยการสำนั กงาน เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษามั ธยม ศึกษา 
                                      กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ทราบโดยตรง 
        ๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
   บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยยึดหลักมาตรฐานการดำเนินงาน ตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับข้ึนการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการ 
         ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ  

      ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
๖.๒ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
       ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยใน   
       การให้บริการตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ 
       ปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง 
๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การดำเนินงาน   
       ให้ เกิดความแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็วในการปฏิบัติ ราชการ เพื่อให้ เกิด 
       ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

 ๗. ด้านการปรับปรุงระบบการสื่อสาร 
  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย 

จัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี
ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๗.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ีประชาชน 

      สามารถรับรู้หรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็ น 
       ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง  
       ร้องเรียนในหน่วยงาน 
 
 
 



 
 

            ๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องดำเนินการ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้
ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเช่ือมั่น
ของประชาชนท่ีดีต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๘.๑ หน่วยงานดำเนินการพฒันา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ 

                ขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
                พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘.๒ กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน 

           ภารกิจท่ีให้ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของ 
           สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

                การรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงานหรือด้านการ 
                ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจของ 
                สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 ๘.๓ หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ 
      ตรวจสอบได้ พร้อมนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนา 
      และปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
      เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

         ๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
   ๙.๑ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง 
                                      ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผย 
                                      ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
   ๙.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลท่ี 
                                      ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดำเนินภารภิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงใน   
                                      เว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๙.๓  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ โดยฝ่าย 
                                       ประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการส่ือสารในรูปแบบ  
                                       Social Network เช่น  Facdbook Twitter Line เพื่ อ ให้ประชาชนรับทราบ 
                                       ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
   ๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน 
                                      เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้ง 
                                      ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                                      ตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 



 
 
         ๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
   บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องดำเนิน
ภารกิจของตนเองตามแนวทางเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 
การดำเนินงานทุกภารกิจปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
                                        กรุงเทพมหานคร เขต ๒  ทุกคนต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตจำนงในการ 
                                        บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
   ๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ 
                                        หรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                        ท่ีเข้าทำสัญญาโครงการหรือรับจ้างใด ๆ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                        มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๑๐.๓ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีการประเมิน  
                                        ความเส่ียงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัด 
                                        ความเส่ียงการทุจริต  



 

 

Announcement  of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2  
The will on a good conduct  in administration  of the Bangkok Secondary Educational  

Service Area Office 2 become  a good governance and transparency  organization 
………………………………………………………………………….    

 I, Suchon Wichiansan, Director of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 
2, announced that. To manage with honesty in accordance with good governance, transparency 
and accountability. 
 To build confidence in the society. the Bangkok Secondary Educational  Service Area 
Office 2 has anti-corruption intentions. All forms of education will be maintained by the 
Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 as a good corporate governance and 
transparency as follows.  

1. Duties and tasks are to be carried out according to the laws, rules and regulations in  
a full and strict manner. The personnel concerned are encouraged to follow the laws, rules and 
regulations as stipulated herein. 

2. Conscience is to be inculcated and awareness is created concerning the effort and will 
to oppose and prevent corruption. The personnel concerned are made to realize how to 
distinguish personal and public interests. Consciousness and virtues are to be developed in the 
personnel concerned. They are encouraged to develop consciousness in virtues and make the 
best effort to prevent corruption. The personnel of the Bangkok Secondary Educational Service 
Area Office 2 are to be aware of the adverse effects of corruption on their organization in 
particular and the country as a whole.  

3. Corruption-oriented behavior and corruption are totally unacceptable and not socially 
tolerated. With the sense of unacceptability and intolerance of corruption widely practiced, it is 
optimistically expected that the personnel of the area office and the schools under it will 
develop a sense of shame and dread. As a result, they will not be engaged in corruption. 

4 .  Commit to work with fairness, honesty, speed and efficiency. The dynamics of 
corruption and compliance with standards in the workplace. 

5 . Management is based on good governance. And together create a moral culture to 
occur in the organization. And budget management with transparency, cost-effectiveness.  
The benefits to the government. And show the liability. If the performance of the Bangkok  
Secondary Educational  Service Area Office 2 affected and occurred. Total damage to society. 

 
6. The implementation… 



6 . The implementation guidelines are in accordance with the details attached to this 
announcement. 

 
Announced on 30  March,  2022   
 
 
 
 

(Mr. Suchon Wichiansan)  
Director of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guidelines for implementation of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2   
Intention  to Honor in Administrative  the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2  

become  a good  governance and transparency  organization  
.................................................................................    

1. Duty perrorming aspect  
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2. Personnel must perform their  

duties as state as state officers on moral grounds in accordance with well-established work 
standards and principle of transparency by implementing strict law enforcement with no 
expectation for inappropriate remuneration. 

Guideline 
1.1  Every personnel must perform their duties in accordance with will-established work 

standards by providing services to the public on the basis of fair treatment without delay and 
affect to the Government. 

1 . 2  Every personnel must perform their duties with equality fairness without 
discriminatory and have a good communicating to benefit of officials together with responsible 
role achievement motivation. 

1 .3  Every personnel must perform their duties with morals and ethics in the work no 
expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive without the covert 
benefit. 

1.4 Every personnel must perform the work by reviewing the procedures for efficient and 
up-to-date public service. 
2. Budgetary Management 

the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2. Personnel must be aware and  
aware of the budgetary expenditure that come from tax of the public. The agency responsible 
for budgeting, drawing up and paying are to be operated with necessary transparency and 
accountability. Follow the principle of Sufficiency Economy. 

Guideline 
2.1 Every personnel mustrealize to spend the budget according to the purpose of value 

of money and advantage to the government agency actually.  
2.2 Procurement Sections must carry out procurement process transparent and verifiable 

at all stages as required by law, regulation or ordinances. 
2.3 Finance Divisions must report the budget spending data accordance with the laws 

and regulations and disclose information report to the public for transparency in management 
budget which is inconsistent with laws or regulations. 



2.4 Supervisors at all levels must control the withdrawal-pay the budget appropriately, 
such as overtime, travel expenses, etc. 

3. Administrative Power 
Supervisors of all agencies at all levels must assign the task, evaluate performance, 

personnel selection to work fairly no discriminate as well as command the subordinate to 
perform duties under of law and regulation accurately and correctly. 

Guideline 
3.1 The supervisors must order or assign the tasks correctly fairness based on ability, 

suitably, position, office level, consider to risk and danger equality of personal humanitarian and 
carefulness follows work assignment to be successful. 

3.2 The supervisors must not order or assign any work. In addition to the duties in official 
of the subordinate private business or unsuitable for others. 

3.3 The supervisors must be a neutral Leader without prejudice, with responsibility for 
fairness and impartiality in assessing performance, using discretion in various matters. Including 
considering the liking for subordinates must always be fair and having leadership for their duties. 

3.4 The supervisors or personnel must not use position or the authority in the 
government to exploit the wrong or allow any personnel to take advantage unlawful 
exploitation. 

4. Property of the Government 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2. Personnel must use for 

government property for the benefit of the government do not take it to unlawful use or 
intended to any personnel use for their own or others.  

 
 
 
Guideline 
4.1 All directors at every level must control ,maintain the property of government is 

available. If the property is damaged or lost must report and comply with the law and 
regulations. 

4.2 Borrowing asset of the government, whether inside at Marine Department or outsider 
must actualize the law or regulations. 

4.3 Procurement Sections must support the method or manual for asset of the 
government regularly system and damage protection in asset of the government. 

5. Modify Corruption-Free 



Every agency must comply with the National Anti-Corruption strategy phase 3 (2017 - 
2021) the prevention and suppression of corruption and misconduct within the Bangkok 
Secondary Educational  Service Area Office 2 and measures involve to modify corruption-free 
search which will ultimately lead to a decline in corruption cases.  

Guideline 
5.1 All departments must carry out activities and projects in line with the guidelines of 

the action prevention and suppression of corruption and the misconduct of the Bangkok 
Secondary Educational  Service Area Office 2. For the fiscal year 2019 - 2012, report the results 
of the current fiscal year as required by the board of standards the transparency of the Bangkok 
Secondary Educational  Service Area Office 2.    

5.2 All departments must support the implementation of policies or measures in the 
prevention and suppression of corruption and misconduct within the Bangkok Secondary 
Educational  Service Area Office 2.  

5.3 The group directors and all levels must control and monitor the performance of 
subordinates to be accurate free of corruption with no ignore to proceed when found 
misconduct. 

5.4 Internal audit group must carry out an internal audit accordance with the annual 
internal audit planning fiscal year which is strictly enforced and directly report to the director of 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2.  

 
 
6. Quality 
The personnels of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 must 

perform their duties according to their responsibilities, based on operational standards, 
procedures, rules and regulation to be neat efficiency and effectiveness with the official duty. 

Guideline  
6.1 The group directors and all levels must behave, discipline, good attitude to work and 

good example to all subordinates follow the code of professional ethics for colleagues. 
6.2 The personnels of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 must 

perform the duty of providing the people with the willingness, politeness and accurate 
information that is beneficial to the government and people.  

6.3 All departments must promote, support for innovation that helps them to operate 
correctly and quickly in order to achieve more efficiency. 

7. Communication Performance 



All departments must disclose the information to the public by communication channel 
accurately the public and everybody is easily to visit them. 

Guideline 
7.1 All departments must develop the information on the website that the people 

should acknowledge or is published to the public to be correct and up to date. 
7.2 The organization must establishes the information network for providing any 

information or consulting with people on its performance of duty including the coordinating 
officer to facilitate for gathering requests of people. 

8. Improvement Service system 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 must improve the work 

system to be efficiently, rapidly, up to date, population satisfied and encouraged people or 
visitors.  
           The stakeholders or visitors participate in the missions. It also enhances the 
transparency image of the officers and the office and makes the confidence to the public. 

Guideline 
8.1 All departments improve or revise the work procedures with the guidelines for the 

facilitation of the authorization act on 2015. 
 
8.2 All departments works for public service, to support the people and the external 

stakeholders such as listening the opinions, planning, operating, operating evaluation, etc.,  
to ensure transparency of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 mission.  

8.3 All departments work in the transparency and accountability and use the advising 
and complaining to develop and improve for the efficiency. 

9. Information disclose 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 shares the informations on the 

office's  website  and the officers website  such as news, public  relation,  communicate with  
people (Social Network), procedure or service, annual budget plan, procurement
 management, development of personnel,  management of fraud complaints and 
channels  of public participation  on website  to the public to know the transparency  in the 
management and operation  of the office. 

Guideline 
9.1 The department of public relations must promote and support all departments to 

follow the guidelines or measures to disclose information to the public under the Official 
Information Act, B.E.2540 and the laws or rules. 



9.2 All departments must let the people known information of the various mission on 
the office's website. 

9.3 The public relations department must support the communication on social 
networks such as Facebook, Twitter, Line, Etc. to the public. 

9.4 All departments must reveal the informations in the ways that the office assigned to 
show the transparency. 

10. Fraud Preventions 
The Bangkok Secondary Educational Service Area Office 2 must work under the will and 

guidelines with  honesty, transparency  and good governance. All operations must be free from 
corruption and can be investigate that the way to build the organizational  culture include 
honesty, transparency, good governance, professional  ethics and Sustainable Serve society of 
educational development.  

Guideline 
10.1 All directors at every level and personnel must work under the will and guidelines 

with honesty, transparency and good governance. 
10.2 All directors at every level must not corruption, misconduct or relationship that 

mutual benefits with the stakeholders who employment contract or work as employee. 
10.3 Legal affairs and litigation group must support the risk assessment in corruption and 

LAY DOWN the guidelines and MEASURES for preventing and managing the risk corruption in 
order to prevent the corruption in the office. 

 



 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

เร่ือง นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 
.................................................................... 

 
  ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกการ 
ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พิจารณาแล้วเห็นว่ าเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว และตระหนักถึงความสำคัญในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมท้ังสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเล่ียงการกระทำอันมีผลต่อดุลยพินิจ หรือ
การตัดสินใจในการปฏิบัติต่อหน้าที่ซึ ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการ
ป้องกันการทุจริตมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงประกาศนโยบาย 
การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ดังนี้ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท้ังในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ งดรับและให้
ของขวัญในเทศกาลปีใหมห่รือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากร ุงเทพมหานคร เขต 2 ทั ้งในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ  
ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของรางวัล ของกำนัล หรือประโยชน์ต่างๆ 
  3. การแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือการแสดงการต้อนรับของบุคลากรภายนอกควรใช้
วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือส่ือสังคมออนไลน์แทนการให้ส่ิงของ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 
 



 
 
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ท่ี  147/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

------------------ 
 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งหวังให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการปรับปรุง พัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดทำรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้
ตอบสนองต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้  
คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา             ประธานกรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา             กรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
3. นายอุดม อินทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   กรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   กรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
5. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิด
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่อไป   
 
คณะกรรมการดำเนินการ 
1. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา            ประธานกรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2. นางยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน           กรรมการ  
3. นางดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์          กรรมการ 
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        กรรมการ 
5. นางสาวธนวัลย์  ปิติสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                 กรรมการ  
6. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน               กรรมการ 
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    กรรมการ 
8. นางเกษแก้ว  ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            กรรมการ 
 
 

/9. นายณัฐพงศ์...  
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9. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 
10. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่  วิเคราะห์ กล่ันกรอง และจัดทำรายงานการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียง ใช้ในการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
  

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 

 
(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

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

 เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และข้อมูล ข่าวสาร 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ เป็นปัจจุบัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
จึงได้ก าหนดมาตรการ กลไล และแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ประเภทข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
     1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     1.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
     1.4 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
     1.5 ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
     1.6 การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
     1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล  
     1.9 มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     1.10 ข้อมูลการให้บริการต่างๆของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 2. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอื่นๆ เช่น 
     - LINE 
     - Facebook 
 3. ข้อมูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ คือ ข้อมูลในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 
 4. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มีข้ันตอนดังนี้ 

    4.1 เจ้าของเรื่องเสนอบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ านเว็บไซต์ต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

    4.2 เมื่อได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ให้น าบันทึกข้อความแนบกับ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2  
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    4.3 ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตรวจสอบ
ความถูกต้องและด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 5. กลุ่มงานและผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์   

    5.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันโดยนางสาววิภารัตน์  กองมะเริง พนักงานราชการ เป็นผู้ปรับปรุงข้อมูล 

    5.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์  
    5.3 ทุกกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหน้าท่ีสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ีรับผิดชอบ 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

6. การก ากับ ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล 
    ให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ก ากับ ติดตาม ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

ให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล 
  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 

 
(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
เรื่อง มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2   

แผนภาพขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เจ้าของเรื่อง 

เสนอบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

 

น าบันทึกข้อความแนบกับแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ด าเนินการ 

พิจารณาอนุมัติการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

เจ้าของเรื่อง 

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 
ช่ือหน่วยงาน :   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
วัน/เดือน/ปี : ........................................................................................................... 

  หัวข้อ: ..................................................................................................................... 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

  หนังสือราชการ 
           ประกาศ/ค าส่ัง 
           ประชาสัมพันธ์ 
           ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
           ดาวน์โหลดเอกสาร 
           อื่นๆ...................................................................................................................................... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผูรั้บรอง 
 
 
 

 

(........................................................) (.........................................................) 
ต าแหน่ง .................................................. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่ม................................ 

วันที่..........เดือน................. พ.ศ. ……………..   วันที.่..........เดือน.................พ.ศ. …..…….. 
  
                        ผู้รับเรื่อง                                                         ผู้รับรองอนุมัติ 

 
                                        
          ลงชือ่.........................................................                               ลงชื่อ.........................................................   
                   ( นางสาววิภารัตน์ กองมะเรงิ )                                               (...........................................) 
               วันที.่...........เดือน................พ.ศ……...…                                 วันที่............เดือน................พ.ศ.……...… 

 
 

 
 

 
 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
.................................................................... 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล และด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้วยควำมเป็นธรรม มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบนที่เป็น
กำรกระท ำท่ีไม่เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลให้ถูกขจัดส้ินไป ดังนี้ 

การปฏิบัติตนเก่ียวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด 
 1. กำรรับของขวัญในโอกำสต่ำงๆ  
     1.1 ห้ำมบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และครอบครัว เรียกร้องหรือ 
รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีไม่ว่ำกรณีใด รวมท้ังท ำให้
กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนจริยธรรม อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือเป็น
ผลประโยชน์ขัดกันได้ 
     1.2 กำรให้ของขวัญตำมประเพณีนิยมมูลค่ำของขวัญท่ีให้ต้องเป็นไปตำมระเบียบท่ีก ำหนด รวมท้ัง
ควรงดกำรให้ของขวัญ หำกจะให้ของขวัญท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
     1.3 หำกมีกำรจัดงำนเล้ียงปีใหม่ ขอให้เป็นไปเพื่อสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีและสร้ำงขวัญก ำลังใจใน
หมู่คณะ ขอให้เป็นไปด้วยควำมเรียบง่ำยและไม่เป็นกำรฟุ่มเฟือย 
     1.4 กำรพิจำรณำไปร่วมงำนเล้ียงของภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร หำกหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ควรรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบและไม่ควรรับของขวัญของก ำนัลท่ีเป็นกำรเฉพำะเจำะจง และหลีกเล่ียง  
กำรพูดคุยท่ีอำจท ำให้เข้ำใจได้ว่ำสนใจสินค้ำหรือส่ังสินค้ำนั้น 
     1.5 กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
ทัศนคติในกำรประหยัด สร้ำงค่ำนิยมมัธยัสถ์ของข้ำรำชกำร 
 2. กำรเรี่ยไร 
     2.1 กำรกระท ำใดๆท่ีเป็นกำรบังคับให้บุคคลใดท ำกำรเรี่ยไรหรือบริจำคหรือกระท ำกำรในลักษณะท่ี
ท ำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภำวะจ ำยอมไม่สำมำรถปฏิเสธ หรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท ำกำรเรี่ยไรไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม 
     2.2 ห้ำมข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท ำกำรเรี่ยไร ใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ
หรือบุคคลอื่นออกท ำกำรเรี่ยไร 
     2.3 ห้ำมเรี่ยไรในหมู่ข้ำรำชกำรหรือกำรใช้เงินสวัสดิกำรใดๆของส่วนรวม เพื่อกำรจัดหำของขวัญให้แก่
ข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชำ หรือสมำชิกในครอบครัวของข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขำด 
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 3. กำรรับแป๊ะเจ๊ียะ (กำรรับนักเรียน)  
     3.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรลงพื้นท่ีสุ่มตรวจกำรรับนักเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนศึกษำท่ีมีอัตรำ
กำรแข่งขันสูง 
     3.2 ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐทรำบถึงควำมผิดในกำรให้แป๊ะเจ๊ียะ 
     3.3 กำรมีผู้บริจำคทรัพย์สินให้สถำนศึกษำ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
รับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจำคให้สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันกำรรับแป๊ะเจ๊ียะ 
     3.4 ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกำรป้องกันตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับแป๊ะเจ๊ียะ 
 4. ค่ำรับรองท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยสุ่มเส่ียง 
     ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐทุกระดับบุคคลในครอบครัวหรือญำติพี่น้อง เรียกร้องหรือรับค่ำรับรอง
ค่ำบริกำรต่ำงๆหรือประโยชน์อื่นใด จำกผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง ผู้ค้ำหรือผู้ขำย ไม่ว่ำกรณีใดเป็นกำรส่วนตัวหรือ
เพื่อกลุ่มบุคคล ซึ่งอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม เกิดควำมล ำเอียงหรือเกิด 
ควำมล ำบำกใจผู้เกี่ยวข้องอื่นหรือก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ 
  
  

จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

ประกำศ ณ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565 
 
 
 

 
(นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

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

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้จัดท ำมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำน  
 โดยอำศัยอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้ยึดหลักธรรมำภิบำลเป็น
กรอบในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยในมำตรกำร 65 ได้ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศรวมท้ังในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มำตรกำร 3/1 ก ำหนดให้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร ต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ค ำนึงถึง
ควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชำชนและกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐสอดคล้อง
กับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เขต 2 ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำยนำยกรัฐมนตรี ในด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำลและป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2552 และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน ตลอดจน  
มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบให้ภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน   
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จึงได้ก ำหนดมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ตำมภำรกิจและบทบำทหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1. กลุ่มภารกิจและลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
     1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.1.1 กำรประสำน ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนอื่นในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  1.1.2 งำนบริหำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ สนับสนุนและพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
  1.1.3 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 
 

/    1.2 กลุ่มนโยบำยและแผน... 
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    1.2 กลุ่มนโยบำยและแผน  
  1.2.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  1.2.2 กำรจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง และงบรำยจ่ำยอื่น 
  1.2.3 กำรยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
     1.3 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.3.1 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน 
  1.3.2 กำรรับนักเรียน 
  1.3.3 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
  1.3.4 กำรประสำนกำรให้ทุนกำรศึกษำของหน่วยงำน 
  1.3.5 กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับและกำรส่งเสริม สนันสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  1.3.6 กำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
     1.4 กลุ่มอ ำนวยกำร 
  1.4.1 กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
  1.4.2 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งเครือข่ำยภำยนอกและภำยในองค์กร 
  1.4.3 งำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     1.5 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
  1.5.1 กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
     1.6 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  1.6.1 กำรบริหำรอัตรำก ำลังและสรรหำบรรจุแต่งต้ัง กำรเล่ือนเงินเดือนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
     1.7 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  1.7.1 กำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล กำรยกย่องเชิด
ชูเกียรต ิ
     1.8 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  1.8.1 กำรจัดซื้อจัดหำ พัสดุ 
  1.8.2 กำรประสำนงำนด้ำนเบิกงบประมำณและด้ำนจ่ำยงบประมำณ 
  1.8.3 กำรประสำนงำนด้ำนครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง 
     1.9 กลุ่มกฎหมำยและคดี  
  1.9.1 ฉก.คศ. สพม.กท 2 
 2. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
     2.1 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
     2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ อำทิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์ในสังกัดท่ีเกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
     2.3 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศึกษำในสังกัด 
     2.4 องค์กรต่ำงๆในชุมชน 
 

/2.5 หน่วยงำนอืน่... 
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     2.5 หน่วยงำนอื่นของภำครัฐ  
     2.6 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด/3. ก ำหนดกรอบ... 
 3. ก าหนดกรอบแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
     3.1 เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ Social media ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ 
     3.2 ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนหรือเว็บไซต์ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2    
     3.3 มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆและร่วมแสดงควำมคิดเห็นผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อน ำไปปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
     3.4 มีส่วนร่วมในกำรทบทวนกลยุทธ์และก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
แสดงควำมคิดเห็นในแบบสอบถำม ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนำในกำรทบทวนกลยุทธ์  
 4. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามและประเมินผล 
     4.1 ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรเป็นรำยไตรมำส และเมื่อ 
ส้ินปีงบประมำณหรือส้ินสุดโครงกำร 
     4.2 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและน ำข้อมูลเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

 
 

5. เคร่ืองมือและปฏิทินการก ากับติดตาม  
     5.1 เครื่องมือในกำรก ำกับติดตำม 

ประเด็นการติดตาม ระดับ หลักฐานและข้อมูล 
1. วิเครำะห์กฎระเบียบ แนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับภำรกิจท่ีต้อง
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งจัดท ำ
ประกำศหรือค ำส่ังแต่งต้ังให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

 ระดับ 5  
(ผ่ำน : มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำน) 
 
 ระดับ 1 
(ไม่ผ่ำน : ไม่มีหลักฐำนกำร
ด ำเนินงำน) 
 
 

- กฎระเบียบ แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ประกำศหรือค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร 

2. จัดท ำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมกำรให้รับทรำบ รวมทั้ง
ข้อมูล หน้ำท่ี และแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน 

 ระดับ 5  
(ผ่ำน : มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำน) 
 
 ระดับ 1 
(ไม่ผ่ำน : ไม่มีหลักฐำนกำร
ด ำเนินงำน) 
 

- หนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำร  
 

3. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมหรือ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนแจ้งให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมกำรได้รับทรำบ 

 ระดับ 5  
(ผ่ำน : มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำน) 
 
 ระดับ 1 
(ไม่ผ่ำน : ไม่มีหลักฐำนกำร
ด ำเนินงำน) 

- รำยงำนกำรประชุมหรือสรุปผล
กำรด ำเนินงำนแจ้งให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมกำรได้รับทรำบ  
 

4. รับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและน ำมำปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้นไป 

 ระดับ 5  
(ผ่ำน : มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำน) 
 
 ระดับ 1 
(ไม่ผ่ำน : ไม่มีหลักฐำนกำร
ด ำเนินงำน) 
 

- แบบรับฟังควำมคิดเห็นและ
ผลสรุปควำมคิดเห็น  
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6. แบบการรายงานการก ากับติดตาม  
แบบการรายงานการก ากับติดตาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 
กลุ่ม............................................................................................................................................................ 
งำน............................................................................................................................................................ 

ประเด็นการติดตาม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน 

1. วิเครำะห์กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่ต้องให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งจัดท ำ
ประกำศหรือค ำสั่งแต่งต้ังใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
มี 

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

2. จัดท ำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมกำรให้รับทรำบ รวมทั้งข้อมูล หน้ำท่ี และแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
มี 

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

3. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมหรือสรุปผลกำรด ำเนินงำนแจ้งให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรได้รบัทรำบ 

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
มี 

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

4. รับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน ำมำปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้ดีย่ิงข้ึนไป 

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
มี 

 
ไม่ม ี

 
ม ี

 
ไม่ม ี

 
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ก ำกับติดตำม 

(.............................................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................................. 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................................................................................... ........................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
 

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

ต ำแหน่ง............................................................................. 
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จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

ประกำศ ณ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565 
 
 
 
 

(นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 

 
 

 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

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

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้ก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อให้ประชำชนและข้ำรำชกำรท่ีพบเห็นกำรกระท ำท่ีชัดแจ้งว่ำมีกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมหรือพบ  
กำรทุจริต ไ ด้ร้องเรียนพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์ดังกล่ำวให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ทรำบ ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอน เป็นกำรขจัดควำม 
ไม่ถูกต้องหรือกำรทุจริตต่ำงๆให้หมดไป 
 ท้ังนี้ มำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนมีดังนี้ 
 1. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  
      - ร้องเรียนด้วยตนเอง ท่ีก ลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำมัธยม ศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2  

     - ส่งหนังสือ/จดหมำยร้องรียน ร้องทุกข์ ทำงไปรษณีย์ ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เลขท่ี 1126 ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนน อก เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310  

     - ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 2930 4491 – 92 ต่อ 123 
     - ทำงโทรสำรหมำยเลข 0 2939 8166 
     - เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 : www.sesao2.go.th

 2. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
- ลักษณะเรื่องร้องเรียน 

  (1) ต้องเป็นเรื่องท่ีพบเห็นว่ำมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำมีกำร
กระท ำท่ีไม่เป็นไปตำมจริยธรรมของข้ำรำชกำร/พบกำรทุจริตใด และต้องมีเอกสำรหรือหลักฐำนยืนยันเพียง
พอท่ีจะตรวจสอบได้ว่ำมีกำรกระท ำอย่ำงนั้นจริง และมิใช่เป็นไปโดยไม่มีพยำนหรือเอกสำร 
  (2) ต้องไม่เป็นเรื่องท่ีมีกำรเสริมแต่งจำกควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นโดยใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือเป็น
กำรกล่ันแกล้ง ใส่ร้ำยบุคคลอื่นให้ได้รับควำมเสียหำยเพื่อประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
  (3) เป็นเรื่องของตนเองท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือถูกกล่ันแกล้งจำกผู้บังคับบัญชำ 

- กำรเขียนเรื่องร้องเรียน 
  (1) แจ้งช่ือ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์(ถ้ำมี) ของผู้ร้องเรียนใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมท่ีสุภำพ 
และต้องมี 
   - วัน เดือน ป ี
   - ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   - ผู้ถูกร้องเรียน (ช่ือ-นำมสกุล/สังกัด) 
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   - รำยละเอียดกำรร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียนได้
อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือช้ีช่องทำงแจ้ง
เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนได้ชัดเจนเพียงพอท่ีสำมำรถด ำเนินกำร สืบสวน สอบสวนได้ 
  (2) เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวท่ีเสียหำยต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงำน 

(3) กำรใช้บริกำรร้องเรียนนั้นต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้เพื่อยืนยันว่ำมีตัวตนจริง  
ไม่ได้สร้ำงเรื่องเพื่อกล่ำวหำบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อให้เกิดควำมเสียหำย 
  (4) เรื่องร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวมำในข้อ 8.2 นั้น ให้ยุติเรื่องและ 
เก็บเป็นฐำนข้อมูล 

(5) ไม่เป็นข้อร้องเรียนท่ีเข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรำยละเอียดแห่ง
พฤติกำรณ์และปรำกฎพยำนชัดเจนตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวมำในข้อ 8.2 จึงจะรับพิจำรณำไว้เป็นกำรเฉพำะเรื่อง 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศำลได้ทีค ำพิพำกษำ
หรือค ำส่ังถึงท่ีสุดแล้ว 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีหน่วยงำนอื่นได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัยและได้มีข้อสรุป
ผลกำรพิจำรณำเป็นท่ีเรียบร้อยไปแล้ว ตัวอย่ำงเช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น 
   - เรื่องท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้ด ำเนินกำร
เรื่องวินัย กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์ หรือเรื่องท่ีได้รับไว้พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแล้ว 
และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคัญเพิ่มเติม 
  นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่เป็นเฉพำะกรณี 
  - กำรยื่นเรื่องร้องเรียน 
  (1) ส่งไปรษณีย์ ควรจะลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนและส ำหรับกำร
จ่ำหน้ำซองให้เขียนด้วยว่ำ เร่ืองร้องเรียน 
  (2) ท ำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เขต 2 โดยเจ้ำหน้ำท่ีรับหนังสือร้องเรียนลงทะเบียนกำรรับเรื่องร้องเรียนไว้และน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 พิจำรณำ  
  ท้ังนี้ ให้ถือเป็นควำมลับและไม่ให้เปิดซองหนังสือร้องเรียน เป็นกำรป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่มี
หน้ำท่ีเปิดดูว่ำบุคคลใดเป็นผู้ร้องเรียนเพรำะถือว่ำเรื่องร้องเรียนเป็นควำมลับ 
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 3. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนและการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
      (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 มอบหมำยงำนให้
กลุ่มกฎหมำยและคดีด ำเนินกำรเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียน หรืออำจมอบหมำยให้กลุ่มงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

     (2) ผู้ร้องเรียนสำมำรถสอบถำมควำมก้ำวหน้ำกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเมื่อคณะกรรมกำรฯ
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเป็นประกำรใดแล้วให้แจ้งผลกำรวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

     (3) กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องได้ทันที 

     (4) ข้อร้องเรียนท่ีเป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เช่น กำรใช้วำจำไม่
สุภำพ กำรปฏบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกิริยำ มำรยำทไม่สุภำพ ไม่เหมำะสม กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เป็นต้น 
จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอไปบังผู้บริหำรเพื่อส่ังกำรหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

     (5) ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง
ในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

     (6) ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่โปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำบันทึกข้อควำมเพื่ อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำส่ังกำรไปยังหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     ขั้นตอนท่ี 1  

     กรณีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้ำหน้ำท่ีรับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนในระบบงำนสำรบรรณ
ทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ 

     ขั้นตอนท่ี 2 

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบและวิเครำะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว
บันทึกรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ มอบหมำยผู้ตรวจสอบ/สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

     ขั้นตอนท่ี 3 

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง (ด ำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 วัน) และประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง 

/ขั้นตอนท่ี 4… 
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     ขั้นตอนท่ี 4  

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและท ำบันทึกเสนอรำยงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำ (ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน) 

     ขั้นตอนท่ี 5  

     ยุติเรื่อง แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทรำบช่ือและท่ีอยู่) 

 กรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทรำบช่ือและ
ท่ีอยู่) และแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง (ด ำเนินกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง ภำยในระยะเวลำ  
ไม่เกิน 90 วัน) 

 กรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทรำบช่ือ
และท่ีอยู่) และส่งเรื่องให้ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี (ด ำเนินกำร
แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรภำยใน 180 วัน ถ้ำมีเหตุ
จ ำเป็นขอขยำยระยะเวลำได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน)  

 5. การแจ้งผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องทรำบ ภำยใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินตำมกระบวนกำรด้วยกำรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำด ำเนินกำรจัดส่งตำมท่ีอยู่ท่ีผู้ร้องได้แจ้งไว้ 
 

จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  
 

ประกำศ ณ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 
 
 
 
 

(นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
.................................................................... 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมำภิบำล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นหลักส ำคัญขององค์กร มีเหตุผลในกำรใช้ดุลพินิจท่ีเหมำะสมตรวจสอบได้  
จึงก ำหนดมำตรกำรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทำงและกลไกกำรก ำกับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือกำรปฏิบัติงำนและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องโดยให้มีนโยบำยและกรอบแนวทำงปฏิบัติ 
ดังนี้  

 นโยบาย 

 1. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในกำรลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภำพ 

 2. ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดและกระบวนงำนท่ีส ำคัญลดกำรใช้ดุลพินิจ 

 3. มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อก ำกับกำรปฏิบัติงำน และตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจของบุคลำกรตำมมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

 4. น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและสะดวกในกำรสืบค้น
เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติ 

 5. ผู้บริหำรและบุคลำกรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือกำรปฏิบัติงำนและขั้นตอนท่ี
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดโดยยึดควำมถูกต้อง เสมอภำค และเป็นธรรม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 

 1. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ันต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ก ำกับดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำม 

/กฎหมำย กฎ ระเบียบ… 
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กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน  เช่น คู่มือ 
กำรปฏิบัติงำนหรือหลักเกณฑ์มำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนควำมสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ และ
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 2. ให้ผู้ปฏิบัติงำนปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน
หลักเกณฑ์มำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนท่ีแสดงถึงกระบวนกำร ขั้นตอน ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน  
เพื่อเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนอันจะน ำมำสู่กำรลดกำรใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงำน 

 3. ให้ผู้ปฏิบัติงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนท่ีไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ประกำศ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน หรือไม่เป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือ
หลักเกณฑ์มำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำน ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพื่อให้ส่วนงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรหำ
ข้อเท็จจริง วิเครำะห์ เสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรป้องกันต่อผู้บังคับบัญชำ 

 4. ให้ด ำเนินกำรส ำรวจ วิเครำะห์ ตรวจสอบและจัดกำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมถึงกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศข้อบังคับ ค ำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรควบคุมข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติงำนท่ีไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

 มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 1. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ันต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ประกำศ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

 2. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ันต้องส่ือสำรถึงควำมส ำคัญและแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของ
ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

 3. น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและสะดวกในกำรสืบค้น 
เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำน 

 4. มีแนวทำงกำรติดตำมทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำมำปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนรวมท้ังมีกำรพัฒนำระบบกำร
ตรวจสอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 

 

/ขั้นตอนในกำรใช้ดุลพินิจ… 
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 ขั้นตอนในการใช้ดุลพินิจ 

 1. ขั้นตอนท่ี 1 กำรวินิจฉัยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ซึ่งกำรวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น ต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจำกเอกสำร พยำนหลักฐำน จนได้ข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติโดยปรำศจำกข้อสงสัย 

 2. ขั้นตอนท่ี 2 กำรปรับบทกฎหมำย เป็นกำรพิจำรณำข้อเท็จจริง ท่ีรับฟังได้เป็นอันยุติตำมข้อ 3.1  
มำพิจำรณำอ้ำงอิงปรับด้วยบทกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้ก ำหนดไว้ส ำหรับเรื่องนั้นๆ  

 3. ขั้นตอนท่ี 3 กำรตัดสินใจ เป็นขั้นตอนสืบเนื่องจำกข้อ 3.1 และ 3.2 ซึ่งผู้ได้ดุลพินิจจะต้องพิจำรณำ
ตัดสินใจกระท ำกำรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยท่ีให้อ ำนำจ 

 

จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

ประกำศ ณ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565 

 

 

(นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
.................................................................... 

 
 เพื่อให้การบริหารราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธร รม มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐาน 
การด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน และส่งเสริม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 1. ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
     การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจะยึดถือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังคู่มือ แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทุกวิธีท่ีก าหนด โดยติดประกาศ แจ้งเวียน ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทราบโดยเปิดเผยให้รับรู้โดยท่ัวกัน  
ตลอดถึงการเปิดเผยทุกโครงการของหน่วยงานท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างลงในแหล่งข้อมูลข้างต้นด้วย เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ทุกองค์กรสามารถเข้าแข่งขันกันอย่างเสรี  
 2. ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
     การพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถ
รองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางได้อย่างรวดเร็ว ผู้เสนอราคาเข้ามาตรวจสอบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลางได้อย่างรวดเร็ว ผู้เสนอราคาเข้ามาตรวจสอบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ได้โดยง่าย เกิดความโปร่งใส และเสมอภาค 
 3. การเข้าถึงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต้องจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดระเบียบข้อมูลทุกๆด้าน เช่น ข้อก าหนดการด าเนินงาน ข้อมูลด้านการตัดสินใจ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูล
แบบฟอร์มประกอบการเสนอราคา เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ผู้เสนอราคาเข้ามาค้นหาดูได้สะดวก 
 4. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 
     การจัดท าข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ รวมถึงบทลงโทษการท าทุจริตซึ่งเผยแพร่โดย
เปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบท่ัวกันเป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 

/ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม... 



- 2 – 
 
ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทุกองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ จะเล็งเห็นได้
ถึงความโปร่งใสการด าเนินงาน 
 5. แนวทางการอุทธรณ์การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     ต้องมีหน่วยหรือฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยแต่งต้ังจากบุคลากร  
ท่ีมีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และมีอิสระในการท างานไม่อยู่ในความควบคุมของหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยท่ีออกระเบียบแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อสามารถให้ค าแนะน า ช้ีแจง 
แก้ปัญหาในเรื่องท่ีรับร้องเรียนได้ 
 6. การอบรม พัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง 
     เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรผู้ปฏิบั ติงานจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็น ผู้ ท่ีไ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้มีความรู้ เช่ียวชาญอย่างมืออาชีพ โดยส่งเข้ารับการพัฒนาในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง และอาจขอความร่วมมือจากองค์กรอื่นท่ีมี  
ความเช่ียวชาญแนะน าให้ความรู้ เพิ่มประสบการณ์ให้แก่บุคลากรหรือเป็นคณะกรรมการร่วม เพื่อให้เกิด  
ความโปร่งใสและตรวจสอบกันได้ 
 
 7. ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการทุจริต บทลงโทษ การปลอมแปลงเอกสารราชการ การฉ้อโกง  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการทางกฎหมาย ระเบียบราชการ โดยน าบทลงโทษตามหนังสือ
กรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด กค 04015/ว148 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิด
และแพ่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 
 โดยถือปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานตามมาตรการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 
 
 

 



มาตรการและแนวทางในการด าเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ที่ เรื่อง/ข้อกฎหมาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน การติดตามผล 
1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
   - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) 
   - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   - ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
  

1. ให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของทุกประเภท งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมภายหลัง 
2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
พิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และสั่งการให้เผยแพร่แผน
อย่างเปิดเผย ทุกช่องทางของระบบสารสนเทศ 
3. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ผู้ท าหน้าท่ีเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และ
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่แผนจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
2. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ 
จัดจ้างในทุกช่องทาง 
   3.1 ในระบบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (ระบบ 
e-GP) 
   3.2 เว็บไซต์ของ สพม.กท 2  
   3.3 ปิดประกาศ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของ สพม.กท 2 
โดยเปิดเผย 

ให้คณะกรรมการจัดท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างตามค าสั่ง ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 

2. การเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน รูปแบบ
รายการคุณลักษณะเฉพาะ  
งานก่อสร้าง การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ 
สั่งการ ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   - หนังสือส านักงาน ปปช.ที่ ปช.0001.26/ว0025 
ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 
   -  

1. ให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการจัดท าราคากลางของทุกประเภทงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรตามระเบียบ หนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้องและ
ประกาศเผยแพร่โดยเปิดเผยในระบบสารสนเทศ 
2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
ควบคุมก ากับการจัดท าและเผยแพร่ราคากลางโดยเปิดเผย
ทุกช่องทางของระบบสารสนเทศ 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและ
เผยแพร่ราคากลาง ร่างขอบเขต
งาน 
2. ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัด
จ้างในทุกช่องทาง 
   2.1 ในระบบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง  
(ระบบe-GP) 
   2.2 เว็บไซต์ของ สพม.กท 2  
   2.3 ปิดประกาศ ณ ป้าย 
ประชาสัมพันธ์ของ สพม.กท 2 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 

 

 

ที่ เรื่อง/ข้อกฎหมาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน การติดตามผล 
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/ว11  

ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0405.3/ว132  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 

3. ผู้มีหน้าท่ีจัดท าและเผยแพร่ราคากลาง ต้องเชิญชวนให้
ผู้ประกอบการ บรษิัทและร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคา หรอื
แสดงความคิดเห็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบมติ 

คณะรัฐมนตร ี

4. มีระบบการตรวจสอบ ก ากับติดตามการเผยแพร่ 
ราคากลาง 

3. มีการตรวจสอบการเปิดเผยราคา
กลาง เพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

3. การเผยแพร่รายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ ตามข้อกฎหมาย ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 12 
   - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 9(8) 
   - ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แบบ สขร.1) 

1. ให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการจัดท าสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตาม
แบบ สขร.1 
2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
ควบคุมก ากับการจัดท าและเผยแพร่สรุปรายการจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าเดือน ตามแบบ สขร.1 ในระบบสารสนเทศ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและ
เผยแพร่สรุปรายการ ตามแบบ  
สขร.1 เป็นประจ าทุกเดือน 

2. เผยแพร่รายละเอียด วิธีการ
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 
ในช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

   2.1 ในระบบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (ระบบ  
e-GP) 
   2.2 เว็บไซต์ของ สพม.กท 2 

   2.3 ปิดประกาศ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของ สพม.กท 2  
โดยเปิดเผย 

3. มีการตรวจสอบการเผยแพร่การ
ด าเนินการ เพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน 

 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น
เป็นประจ าทุกเดือน 



ที่ เรื่อง/ข้อกฎหมาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน การติดตามผล 
4. การป้องกันเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วน

ได้ส่วยเสียกับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญาตามข้อกฎหมาย 
ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 13-19 
   - การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตาม
คู่มือการด าเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรมของ 
กรมบัญชีกลาง 

1. การจัดท าและประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ท้ังฝ่าย
เจ้าหน้าท่ีและผู้เสนอราคา 
2. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยเปิดเผยในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สพม.กท 2 แต่ละโครงการ 

1. จัดท าประกาศ แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ
ความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย ท้ังฝ่ายเจ้าหน้าท่ีและผู้เสนอ
ราคา 
2. จัดให้มีระบบตรวจสอบที่
เก่ียวข้องของเจ้าหน้าท่ีและผู้เสนอ
ราคา หรือคู่สัญญา 
3. จัดให้มีช่องทาง ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือการตรวจสอบ ร้องเรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ร่วมกัน 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

5. มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและบมลง
โทษ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 120-121 
   - พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.ก าหนดมาตรการพิจารณารับเรื่องการร้องเรียนเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างของ สพม.กท 2 ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีระบบตรวจสอบและรับรองตนเอง ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. มีบทลงโทษต้อผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระท าผิดตาม
มาตรการ หรือกฎหมายโดยเฉียบขาด 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  
2. หากพบว่ามีเหตุเชื่อถือได้ว่าท าให้
ราชการเกิดความเสียหาย ให้ปรับ
ย้าย เปลี่ยนหน้าท่ีปฏิบัติงานทันที 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น
เป็นประจ าทุกเดือน 

6. การคุ้มครองพยาน/ผู้ให้ข้อมูลเบาะแส โดยเหมาะสม 
   - พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 

ก าหนดระบบ วิธีการ คุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส 
หรือการกันไว้เป็นพยาน 
 
 
 
 
  

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รายงานผลต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
พิจารณาด าเนินการ 
2. ประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการคุ้มครองพยาน 
ผู้ให้ข้อมูลเบาะแส 

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 3 วันท าการ
ของแต่ละข้ันตอนด าเนินการ 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
.................................................................... 

 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมท้ัง
ได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชน จึงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของรัฐ 
 เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงได้จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 1. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนและขับเคล่ือนการด าเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าท่ีเข้าข่ายการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าท่ีเข้าข่ายดังกล่าว 
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
 3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 
  1.) การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  2.) การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
  3.) การไม่กระท าการใดๆอันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดใน
การปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
  4.) การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์พวกพ้องและ
ครอบครัว 
  5.) การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
  6.) การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
  7.) การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอกท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติช่ัวคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  
 

/8.) การไม่น าความสัมพันธ์... 



- 2 – 
 

  8.) การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณา
ตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 

4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกจากท่ีประชุม
เป็นการช่ัวคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่ม 
การประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม  
 5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
และบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดท่ีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ท้ังในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการ
เพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
 6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือการตัดสินใจท่ีถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยท าให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ต้องเสียไป เรียกว่า 
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งการกระท าดังกล่าว
เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีมักเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้มีการ
ปรับปรุงสถานการณ์การทุจริตได้มีการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ ท่ีเผชิญอยู่หรือก าลัง
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อ 
การป้องกันการทุจริตในองค์กร จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 โดยเจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.)  
ห้ามด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี  

2. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวน
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 4. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  

 
 
 



5. ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยไม่ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือญาติท่ีให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

 
**** โดยน ามาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐด้วย โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการ
ด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้า
ด ารงต าแหน่ง  
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