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การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการขับเคลื่อนและกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา (ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดท่ีต้องพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข คือ 
มีจำนวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

1.ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.14 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
โดยตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล มีตัวช้ีวัดย่อยท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้อง
มีการปรับปรุง พัฒนา ดังนี้ 

  1) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ โดยได้คะแนน 85.71 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้  
รับทราบ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จากผลการประเมิน
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีการกำกับ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยต้องมีรายละเอียดการดำเนินงานท่ี
ครบถ้วนและถูกต้อง และหน่วยงานต้องมีการจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมทั้งมี
การเผยแพร่ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง และมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุทั ้งแบบรายเดือนและแบบประจำปี โดยให้มี
รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน 

  2) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้คะแนน 85.71 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานต้องให้
ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความสุจริต มี
คุณธรรม โปร่งใส มีการจัดอัตรากำลังเพื่อรองรับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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2.ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยได้คะแนน 96.84 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคคลภายนอกหรือผู ้ร ับบร ิการ เกี ่ยวกับการเผยแพร่ข ้อมูลของหน่วยงาน โดยมีช่องทางที ่หลากหลาย  
ไม่ซับซ้อน รวมถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถามหรือร้องเรียน   
จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานควรมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้บุคคลภายนอก
หรือผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น ติชม สอบถามหรือร้องเรียน และมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยที่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลไม่ซับซ้อน แต่หน่วยงานควรมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการ
เผยแพร่ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลต่างๆได้ง่าย ข้อมูล 
หน้าเว็บไซต์มีความเป็นระเบียบ  

3. ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยได้คะแนน  96.84 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคคลภายนอกหรือผู ้ร ับบร ิการเก ี ่ยวกับการปรับปร ุงคุณภาพและขั ้นตอนในการดำเน ินงานหรือ  
การให้บริการให้ดีขึ้น มีการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็น
ว่าเจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการดำเนินงานต่างๆอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความสำคัญและมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน   

4. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยได้คะแนน  98.38 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใสของเจ้าหน้าท่ี มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนด จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานควรต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้รับบริการมากขึ้น มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล และไม่มีการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ ให้บริการด้วย
ความเต็มใจและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
หน่วยงานว่าจะได้รับการบริการและการดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างโปร่งใส ไร้การทุจริต อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาขั้นตอนการทำงานหรือให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณภาพการดำเนินงานต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้วิเคราะห์และกำหนดแนวทางจากผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ของ
หน่วยงานใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล หน้าเว็บไซต์สามารถเข้าใจได้ง่ายและรองรับการเข้าใช้งานในสมาร์ทโฟน 
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการต่างๆ เป็นปัจจุบันและมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา โดย
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการกำหนดมาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และกำหนดขั้นตอนในการนำ
ข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์ รวมถึงการกำกับ ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ ขั ้นตอน และ 
ความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล 
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รูปแบบของหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในระบบสมาร์ทโฟน 
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    -  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อแสดงถึงการ
ดำเนินงานด้านการบริหารเงินงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งรายงานกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
โดยต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของหน่วยงาน มีการช้ีแจงการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งส่งผล
ให้มีความเข้าใจการดำเนินงานของแต่ละโครงการซึ่งจะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล  
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        รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถทราบความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื ่อแสดงถึง 
การดำเนินงานท่ีสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นผู้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอกรับทราบถึง 
การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  
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        แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ังมีการกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ณ โรงเรียนบางกะปิ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณและขั้นตอน
การขอจัดสรรงบประมาณต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎ ระเบียบและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
พร้อมรับฟังแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที ่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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       ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดทำการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1) โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือน โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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    -  ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน แสดงถึงการดำเนินงานในด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการจัดทำรายงานท่ีแสดงการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้  
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        หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีใช้ในปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานต่างๆที่ถูกต้อง ครบถ้วน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  
ผ่านทางเว็บไซต์ โดยหน้าเว็บไซต์สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หัวข้อและเมนูมีความชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านทาง  
เพจ Facebook : สพม.กท 2 
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        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สอบถาม 
และมีการช้ีแจงหรือตอบคำถามอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีนิติกรเป็นผู้รับเรื่องและดำเนินการ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่นระบบ My Office ใช้ในการรับ-ส่ง
หนังสือ เอกสารต่างๆทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        การติดต่อสื ่อสารผ่านทางกลุ ่มไลน์ต่างๆ เพื ่อความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน การสอบถาม  
การปรึกษาสามารถโต้ตอบได้ทันที รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานได้ 
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        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดทำเป็นรายงานแสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสามารถติดต่อขอรับสำเนา ก.พ.7 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ภายใน 2 นาที  
ไม่ต้องนำไปคัดลอกสำเนาด้วยตนเอง 
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เจ้าหน้าท่ียึดหลักในการให้บริการ/การ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการจัดทำคู่มือการให้บริการแสดง
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละ
บริการ และมีการกำกับ ติดตามเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีการ
เรียกร้องเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

     คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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     คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงาน โดยมีขั ้นตอนในการให้บริการ แผนผังการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ กลุ่มงานที่ให้บริการและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ และเผยแพร่ลงสู่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู ้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยผู้รับผิดชอบในการให้บริการจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลก่อนท่ีจะเผยแพร่ลงสู่เว็บไซต์ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

      ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการประกาศมาตรการป้องกันการ 
รับสินบนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าท่ีเรียกร้องเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการจัดประชุม/กิจกรรมเพื่อสรา้ง
การรับรู้ ความตระหนัก ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การบริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

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

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อยกระดับสู่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน เมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดย 
ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มอบ
นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานอย่าง
สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม รวมถึงขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่มุ ่งสู ่ผลสำเร็จ  
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยม มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงานท่ีเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างเป็นรูปธรรม 
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        นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ยังได้ดำเนินการกำหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การกำหนดมาตรการและกำกับ ติดตามการดำเนินงาน จำนวน 7 มาตรการ ดังนี้ 

        1. มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

        2. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

        3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

        4. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

        5. มาตรการการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ 

        6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

        7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 
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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  
 

 
 
 
 
 



- 5 - 
 

 
 

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) 
 
 

/- รำยละเอียดกำร… 
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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 
 
 

/3. หลักเกณฑ์วิธีกำร… 
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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... 
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  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  



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ที ่57/ 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดและควบคุมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

------------------ 
 
  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ซึ่งในกำรประเมินดังกล่ำวก ำหนดให้มีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพ่ือป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส เพ่ือเป็นมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปรำศจำกกำรทุจริต ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

กรุงเทพมหำนคร เขต 2             
2. นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2            
3. นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2    
4. นำงสำวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2                     
5. นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          กรรมกำร  
6. นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                            กรรมกำร       
7. นำงสำวมำเรียม  ซอหมัด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำร 
8. นำยเขมมชำติ  วัฒนโสภณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                        กรรมกำร 
9. นำงสำวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                กรรมกำร 
10. นำยสมชำย จิรำพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         กรรมกำร 
11.นำงเกษแก้ว  ชื่นรุ่ง  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       กรรมกำร 
12. นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี         กรรมกำร 
13. นำงสำวปรำณี  มงกุฎทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงสำวชนัตพร  ปลื้มปญัญำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร          
 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วำงแผนกำรด ำเนินกำร ติดตำมและก ำกับควบคุมดูแลให้กำรด ำ เนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
 

/คณะกรรมการด าเนินการ… 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
     1. คณะกรรมกำรมำตรกำรระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 

1.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2    
1.2 นำงสำวชนัตพร  ปลื้มปญัญำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
    และกำรสื่อสำร  
1.3 นำงสำววภิำรัตน์  กองมะเริง พนักงำนรำชกำร 

     2. คณะกรรมกำรมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
2.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2    

 2.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 2.3 นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  
     3. คณะกรรมกำรมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 3.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 3.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 3.3 นำงสำวธนวัลย์  ปิติสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. คณะกรรมกำรมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

4.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 4.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 4.3 นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
 4.4 นำยณัฐพล  สินค้ำ  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
     5. คณะกรรมกำรมำตรกำรกำรตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ 
 5.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 5.2 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 5.3 นำงสำวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 5.4 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     6. คณะกรรมกำรมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 6.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 6.2 นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 6.3 นำงสมจิตร  สืบอินทร์ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
 6.4 นำงสำวภูษำ  จัดพล  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
     7. คณะกรรมกำรมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

7.2 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 7.3 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 7.4 นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 7.5 นำยสมชำย จิรำพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 
 
 
 

/มีหน้าที ่ก ำหนด... 
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 มีหน้าที่ ก ำหนดรำยละเอียดมำตรกำร ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติ และก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมในแต่ละ
มำตรกำร เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำข้อมูลไปพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
              (นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 

                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ท่ี 56/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางขับเคล่ือน 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
------------------ 

 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามการประเมินคุณธรรมและ  

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ต้องเข้ารับการประเมินดังกล่าว ในตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต O42 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดท่ี
ต้องพัฒนา แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสำเร็จตามเป้าหมายท่ี 
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
   
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. นางยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ  
6. นางดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         กรรมการ 
7. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ  
8. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ  
9. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
10. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ  
11. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           กรรมการ 
12. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ                                                                                                                                                                                                                  
13. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/มีหน้าท่ี ... 
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 มีหน้าที่ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในระดับ ดีเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
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