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คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลการประเมินรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่  2.การใช้
งบประมาณ  3. การใช้อำนาจ  4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6 . คุณภาพการ
ดำเนินงาน  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8.การปรับปรุงระบบการทำงาน  9.การเปิดเผยข้อมูล  10.การป้องกัน
การทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open 
Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง 
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 

      การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ให้เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื่อนนำโดย นายวรรณชัย  บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นความสำคัญ   
มีความตระหนัก ตั้งใจจัดทำเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT , EIT , OIT) และ
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ใน
ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้คะแนน 94.82 เป็น
ลำดับที่ 33 ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 10 ตัวชี้วัด และกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังต่อไปนี้ 

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.82  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน 
ระดับ A  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 94.82  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ  A โดย ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 
99.74  คะแนน ส่วนตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนต่ำสุดได้แก ่ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนน 87.50  
คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 80.50 - - 
2559 82.08 เพ่ิมข้ึน 1.58  
2560 90.44 เพ่ิมข้ึน 8.36 
2561 91.10 เพ่ิมข้ึน 0.66 
2562 90.96 ลดลง           -0.14 
2563 94.82 เพ่ิมข้ึน 3.86 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.41 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 97.01 AA ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 99.02 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.51 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.74 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.80 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.62 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 98.74 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.92 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
2563 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 98.73 อยู่ในระดับ AA (Excellence)    
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 
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  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90)  จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.41 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.01 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.02 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อม่ันต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   98.51 เป็น
คะแนนการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน การนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไป
ให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้
ว่าบุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.74  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมี
การจัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริต มีการประชุมสร้างความตระหนักและร่วมกัน
กำหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความสำคัญมากข้ึนในเรื่อง
การรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทุกหน่วยงาน 
  2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใน (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วดัที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 98.38 อยู่ในระดับ AA  
(Excellence)    บ่งชี้ให้เห็นวา่ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการนำเสนอข้อมูลทีช่ัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
  จดุแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จำนวน 3 ตัวชี้วัดคือ 



๔ 

 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.80 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเต็มความสามารถ ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
น้อย อาจมีการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน อีกท้ังมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการข้ันตอนให้ดียิ่งขึ้น
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.62 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะและการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.74 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
   
  2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10  ได้คะแนนเท่ากับ 91.30 อยู่ในระดับ A (Very Good)  
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วน
ราชการอ่ืนๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัดคือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.92 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 



๕ 

 
 
  จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชีว้ัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการ
รับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 3. แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT) 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

เพื่อแก้ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อน/ขั้นตอน 

วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตามและรายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรทราบ 

มาตรการเปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีข้ันตอนวิธีปฏิบัติตาม
มาตรการดังนี้ 
1. ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ในแต่ละข้อมูล จำนวน 43 
ข้อมูล ได้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเว็บไซต์
ของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
2. สร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามเกณฑ์
คุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละข้อมูลให้กับ
บุคลากรของ สพป.สมุทรปราการ เขต2 ดังนี้ 
   2.1 แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละข้อมูลในการ
ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และ
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลที่รับทราบจากท่ีประชุมแจ้ง
ต่อบุคลากรภายในกลุ่มทราบ อย่างต่อเนื่อง 
   2.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละ
ข้อมูล ให้บุคลากรทุกกลุ่มใน สพป.สมุทรปราการ 
เขต 2 ทราบ อย่างต่อเนื่อง 

พ.จ.อ.เศวต  อวยจินดา 
ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
 

1. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ 
โดยรอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
2. ติดตามความก้าวหน้าในการประชุม
ฝ่ายบริหารของ สพป.สมุทรปราการ เขต 
2 ทุกวันพุธ 
3. ติดตาม โดยใช้แบบติดตามผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ที่จัดทำขึ้น 



๗ 

 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อน/ขั้นตอน 

วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตามและรายงาน 

    2.3 ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละ
ข้อมูล จำนวน 43 ข้อมูล ให้กับบุคลากรและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

  

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ประเด็นการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ของแต่ละกลุ่มยังไม่เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของ สพป.
สมุทรปราการ เขต 2 มีขั้นตอน วิธีปฏิบัติตาม
มาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทุกกลุ่มจัดระบบจัดเตรียมแบบฟอร์มใน
ภารกิจงานที่ให้บริการและจัดสถานที่ในการอำนวย
ความสะดวกสำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
   2. กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี) 
   3. บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       3.1 บริการด้วยความสภุาพ พูดจาไพเราะยิ้ม
แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
       3.2 บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ 
       3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อซักถามอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
       3.4 ให้บริการตามข้ันตอนการให้บริการ
ตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 
    

นางอารมณ์  คำยา 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นางทัศนีย์  เฉยสะอาด 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

1. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ 
โดยรอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
2. ติดตามความก้าวหน้าในการประชุม
ฝ่ายบริหารของ สพป.สมุทรปราการ เขต 
2 ทุกวันพุธ 
3. ติดตาม โดยใช้แบบติดตามผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ที่จัดทำขึ้น 



๘ 

 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อน/ขั้นตอน 

วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตามและรายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
ประเด็นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

มาตรการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นองค์กร
คุณธรรมโดยมีขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
1. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรม
ส่งเสริมความดี 
- ตรงเวลาสร้างคุณคา่แก่องค์กร 
- บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- แต่งกายถูกต้องเหมาะสม สุภาพ 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 
- จิตอาสา 
-ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
2. ชี้แจงทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี
ให้บุคลากรภายใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

นางวาสนา  แจ่มเจริญ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
นายคมน์  รัศมีโรจน์ 
นิติกรชำนาญการ 
 

1. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ 
โดยรอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
2. ติดตามความก้าวหน้าในการประชุม
ฝ่ายบริหารของ สพป.สมุทรปราการ เขต 
2 ทุกวันพุธ 
3. ติดตามโดยประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ที่  85/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
        ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

------------------------------------ 
      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการประเมิน แนวทางการประเมิน กระบวนการประเมิน ระเบียบวิธีการ
ประเมิน และบรรลุผลการประเมินในปีงบประมาณ 2564 นั้น 
      เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 1. นายวรรณชัย  บุสนาม  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2                ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2       คณะกรรมการ 
 3. นางแสงเดือน  สุขรมณ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2       คณะกรรมการ 
 4. นายสมชัย  นิยันตัง  รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2       คณะกรรมการ 
   5. นางสาวประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      คณะกรรมการ 
    6. นางสาวจารึก  สวนมาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      คณะกรรมการ 
    7. นางพณิตา  กอนจันดา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      คณะกรรมการ 
    8. นางสาวสนธยา  ผลหมู ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        คณะกรรมการ 
    9. นางสุนันท์  ขลุ่ยนาค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       คณะกรรมการ 
    10. นางสาวแววมณี  จิตต์อารี     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน            คณะกรรมการ    
    11. นางลักษมี  ลุประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีทางไกลฯ      คณะกรรมการ 
    12. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ      คณะกรรมการ   
 13. นายคมน์  รัศมีโรจน์            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี        คณะกรรมการ 
           14. พ.จ.อ.เศวต  อวยจินดา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                กรรมการและเลขานุการ 
           15. นางวาสนา  แจม่เจริญ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

       มีหน้าที่  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2563 เพ่ือหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  30    เดือนเมษายน    พ.ศ. 2564 
 
 

 



๑๐ 

 
 

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2563 

วันที่  5  พฤษภาคม  2564 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 



๑๒ 

 
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

……………………………………………………………………………………… 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง
เคร่งครัดและให้บริการประชาชนหรือผู้มาขอรับริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมิควรได้ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการ

ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
1.2 บุคลากรทุนคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน 

ต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 
1.3 บุคลากรทุนคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่ง

ตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 
  1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ
ขั้นตอนปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  2. ด้านการใช้งบประมาณ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ต้องสำนึกและ
ตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กำกับ ดูและและ
รับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก – จ่าย และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   
  2.1 บุคลากรทุนคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
  2.2 งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนด 
  2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
  2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย 
งบประมาณ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและเหมาะสม 
  3. ด้านการใช้อำนาจ 
  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่
โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
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  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ ความ
เหมาะสมกับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก
มนุษยธรรมพร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามท่ีสั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 
  3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 
  3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้ง มีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลนำไปใช้ในการแสดวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ต้องใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางท่ีไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
 
  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง
ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงาน
หรือดำเนินตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ 
  4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องดำเนินตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง 
ๆกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแผนแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 
  5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และมาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ประจำปีงบประมาณปัจจุบันและรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความ
โปร่งใส สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กำหนด 
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  5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ในทุกรูปแบบ 
  5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกำกับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัด และ
รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทราบโดยตรง 
   

6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
  บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อย เกิดประสิทธิผลกับการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับ
บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

6.2 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ต้องปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียนร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 

6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดำเนินงาน ให้เกิด
ความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี

ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ที่ทาง
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1 ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชน ควร

รับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 
8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนา 

ระบบปฏิบัติงาน เพ่ือกระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวก แก่
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา



๑๕ 

 
สมุทรปราการ เขต 2 และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่
ดีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
8.1 หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้การ

บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 
กำหนด 

8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน ภารกิจทีให้
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการ
ดำเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการดำเนินงานิเป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการการดำเนินภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

8.3 หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขั้น 

8.4 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสรสนเทศมาใช้ในการใช้บริการหรือการ
ดำเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชน

ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ไว้ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ข้อมูลพ้ืนฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
กับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส 
ในการบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์

ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ต่อสาธารณะตามแนว 

9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบหรือเก่ียวกับการดำเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานลงเว็บไซต์1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

9.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยฝ่ายประชาชนสัมพันธ์
ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็น
ต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 



๑๖ 

 
9.4 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ต่อสาธารณชน เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและ เพ่ือ
แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

9.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้ง
การสร้างขวัญกำลังใจเพ่ือธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ต้องดำเนินภารกิจของ

ตนเองตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาลการ
ดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบมีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรม จรรยาของ
ข้าราชการและมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ทุกคน ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
  10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุกจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมี
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญาโครงการ หรือรับจ้างใด 
ๆ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
  10.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยมีกลุ่มกฎหมายและ
คดี ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการใน
การป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานนำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 
  10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการสร้าง ภาพลักษณ์ องค์กร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่เกี่ยวกับกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ปีงบประมาณ 2564 

          ...............................................................   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงานและลักษณะงาน 
  อาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐ
ต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างการ จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

  โดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพ้ืนที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัด
การศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม
ภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้กำหนด
มาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการ
ดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ( LREARN & SHARE ) การแสดงความคิดเห็นจากการ
ประชุมสัมมนา การตอบแบบสอบถาม การให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา หรือการแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สามารถนำมากำหนดเป็นแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุงภารกิจงานต่อไปอย่าง ยั่งยืน 

  ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   
    

 
 



๑๘ 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
………………………………………….... 

                                                                    
  ตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบในการ
ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดน
คำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพ่ือความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้ดำเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงกำหนดมาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

1. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2   ประกอบด้วย 
   ๑.๑ โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน 
   ๑.๒ สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะนำหน่วยงาน 
   ๑.๓ ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น 
    - นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    - แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    - คู่มือปฏิบัติงาน หรือ คำสั่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
    - ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์ 
    - การเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูล
เฉพาะรายได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆหรือข้อมูลที่จัดทำขึ้นซึ่งต้องไม่เป็นประโยชน์ทางการค้า 
  ๒. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอ่ืน ๆ เช่น  
   - ผ่าน LINE 
   - ผ่าน FACEBOOK 
   - ผ่านระบบงาน E- PAPERLESS 
   - ผ่านระบบเครือข่าย E-NEW 
   - ผ่าน E-MAIL เป็นต้น 
 
 
 

/3. ข้อมูลที่ไม่สามารถ................. 



๑๙ 
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๓. ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คือข้อมูลในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. วิธีการและขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 ๔.๑ ให้กลุ่มทุกกลุ่ม จัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่

ประชาชนตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
ส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 ๔.๒ การดำเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน 
เป็นผู้พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดทำข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่กำหนดได้รับ
ทราบจำนวน ๖ เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตามรายงานที่
หน่วยงานกำหนด 
   ๔.๓ การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มคำขอ
ตามหน่วยงานที่กำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตต่อไป 
   ๔.๔ ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติ
กับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 
   ๔.๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน จัดเตรียมและจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว 
   ๔.๖ ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายสำเนาข่าวสารที่
อยู่ในความดูแล ควบคุม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนึกงานซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใด
หรือข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและเจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิเสนอคำคัดค้านต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
   ๔.๗ กรณีข้อมูลมีจำนวนมากให้ใช้การคัดลอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น
คัดลอกไฟล์ข้อมูลหรือส่งผ่าน E-MAIL หรือการเข้าใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นต้น การจัดทำสำเนาที่มีคำรับรอง
สำเนาถูกต้องของข้อมูลวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น เป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน 
   ๔.๘ การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะ บนเว็บไซต์ มีข้ันตอนดังนี้ 

๑) การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
๒) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)  
๓) ควรเลือกใช้คำอธิบาย / ภาพประกอบ เนื้อหาที่มีความถูกต้องและม

เหมาะสมและควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
    ๔) ข้อความและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
จำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว 
    ๕) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
   



๒๐ 
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  กรณีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข่าวสาร ประกาศกิจกรรมดำเนินงาน มีวิธีการและขั้นตอน
ดังนี้ 

  ๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตินำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พิจารณาอนุมัติ 

  ๒) เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อนุมัติแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และจัดเก็บเป็นข้อมูล
ข่าวสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

  ๕. การกำกับติดตาม มาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

  ๕.๑ ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN) 

     1) เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน 

     2) งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 

  ๕.๒ ผู้ควบคุมและกำกับการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

     ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

     ๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

     ๓) ที่อยู่ติดต่อเว็บไซต์ โทร ๐๒ ๓๓๐๐ ๑๔๑ – ๔ 

               การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน โดยมีการบริการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล  (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การบริการให้
ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
………………………………………….. 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล และดำเนินงานตามนโยบายด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับ
สินบนเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด 
  1. ให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปฏิบัติตาม
ประการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือ 
ประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด 
  2.  ห้ามบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 รับหรือ
ถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรตามกฎหมาย กฎ 
หรือ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน 
การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพักในการ
เดินทางไปราชการ  การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และการจัด
สวัสดิการตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมานาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือ
ค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาดญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สิน จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติเช่นเดียวกัน
กับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ในกรณีนี้จึงไม่สามารถ
นำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้จำนวนเท่าไหร่ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 
  2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
  2.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหารมอบ
บัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้อนรับเนื่องโอกาสต่างๆ โดนปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

/2.4 การรับของ.... 
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  2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
  3. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 
  4. ห้ามบุคคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้
ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการ
ให้ขอองขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 
  5. ห้ามบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ยินยอม
หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนี้มีราคา
หรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
  6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  7. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำเป็น เหมาะสมหรือสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันทีหากเป็น
กรณีท่ีไม่สามารถคืนได้ก็ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดนั้นโดยเร็ว 
  8. ให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปฏิบัติตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 
10 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด 
  9. ห้ามมิให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เรี่ยไร
ในหมู่ขา้ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
  10. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์ตอบ
แทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 3 
เมษายน 2561 อย่างเคร่งครัด 
 กระบวนการจัดการตรวจสอบการรับสินบน 

1. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องดำเนินการ 
1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 กลุม่กฎหมายและคดี 

/1.2 ร้องเรียน... 
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   1.2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 1/3 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
   1.3 E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
  2. กระบวนการแก้ปัญหา ดำเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
 

ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และ
รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทราบ 

 
  ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  2564   
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คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
นายวรรณชัย  บุสนาม  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  
นางธัญญธร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
นายแสงเดือน  สุขรมณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
นายสมชัย  นิยันตัง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
ผู้จัดทำ  
นางวาสนา  แจ่มเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

 
 
 
 


