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รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๒ 

 
คำนำ 

 
 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85  

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และมาตรการการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้กำหนดแนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยไดด้ำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริตมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการดำเนินการ 
  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

------------------- 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปี 2563 คะแนนการประเมินสูงกว่าร้อยละ 
85 ทุกรายการ ซึ่งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โดยมีกิจกรรมตามแนวการพัฒนาตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ โดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลและ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้กำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานเรื่องเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติและแจ้งโรงเรียนใน
สังกัดได้รับทราบ เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ มีช่องทางการร้องเรียน 
 
ช่องทางการร้องเรียน 
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ข้อมูลสถิติการร้องเรียน 
 

 
 
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

…………………………………………....                                                                    
  ตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบในการ
ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดน
คำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพ่ือความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการที่เก่ียวข้องกับการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้ดำเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 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................. 
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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 กฎเกณฑ์ที่กำหนด 

 ๔.๒ การดำเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน 
เป็นผู้พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดทำข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่กำหนดได้รับ
ทราบจำนวน ๖ เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตามรายงานที่
หน่วยงานกำหนด 
   ๔.๓ การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มคำขอ
ตามหน่วยงานที่กำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตต่อไป 
   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 เป็นผู้รบัรอง โดยลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน 
   ๔.๘ การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะ บนเว็บไซต์ มีข้ันตอนดังนี้ 

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

เหมาะสมและควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
    ๔) ข้อความและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
จำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว 
    ๕) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  กรณีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข่าวสาร ประกาศกิจกรรมดำเนินงาน มีวิธีการและขั้นตอน
ดังนี้ 

  ๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตินำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พิจารณาอนุมัติ 

  ๒) เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
อนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
2 และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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 โดยมกีารบริการโดยใช้
หลักธรรมาภบิาล  (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ท้ังผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การบริการ
ให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 
   

   ประกาศ ณ วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   
    

 
    
  



๖ 

 
ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการให้ดีขึ้น มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน การให้บริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้กำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีนโยบายให้บุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มาปฏิบัติราชการให้ตรงเวลาจึงได้นำระบบการลงเวลาโดยใช้
การถ่ายรูป ระบบ Photogenicใช้แทนการลงเวลามาปฏิบัติราชการโดยการลงรหัสเฉพาะบุคคลแล้วถ่ายเป็น
รูปภาพ จะแสดงวันที่ เวลาในรูปภาพที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีมาตรฐานการให้บริการ  
โดยดูจากความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

 
 



๘ 

 

 
 
 
 
 



๙ 

 
 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเรื่อง
การป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต มีมาตรการในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน  มีมาตรการป้องกันการรับสินบน มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 
1. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

 
นายวรรณชัย  บุสนาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2      

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง
ประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 โดยเป็นการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือตอบแบบ OIT  วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 10 ตัวชี้วัด และดำเนินการที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน OIT จำนวน 43 ข้อมูล กำหนดปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
 ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในแต่ละ OIT อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีการดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมจัดเป็นระบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีค่านิยม และปฏิบัติหน้าที่ความผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส              
มีธรรมาภิบาล สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
 2. เป็นผู้กล่าวนำในการประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก 
และให้คำม่ันในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต  

 
 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายวรรณชัย  บุสนาม ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2  จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทุกวัน
จันทร์ และกล่าวคำปฏิญญานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 
 การประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้าง
การรับรู้แก่สาธารณชน และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคน มีทัศนคติ ค่านิยม มีเจตจำนง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้
เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ด้วยการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีดังนี ้
 ข้าพเจ้า....(ขานชื่อตนเอง).......ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการ
ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ดังนี้ 



๑๕ 

 
 1. เราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและ
ชุมชน 
 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน 
 ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 
 
 3.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 นายวรรณชัย  บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2         
ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2544 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในฐานะผู้บริหาร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นจากสังคมว่า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเป็ น
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
       .............................................................................. 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ให้ความสำคัญกับการ
บริหารงานภายใต้กรอบยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดคล้อง 
กับนโยบายรัฐบาลยุทธศาตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรมและ ปลุก
จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  ในฐานะผู้บริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงขอให้
คำม่ันในการบริหารงานว่าจะบริหารงาน และส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและ เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจาก
ความทุจริตตามแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการบริหารงาน เพ่ือให้สาธารณชน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ให้ปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ ร่วมกัน
ต่อต้านพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ในช่วงเทศกาล หรือวาระ
สำคัญต่างๆ การให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นต่อบุคคลภายนอก ที่จะถือเป็นความ
เสี่ยงต่อการรับผิดสินบน 

2. ด้านการใช้งบประมาณ ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เผยแพร่อย่างโปร่งใส
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวก
พ้อง การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจ
รับพัสดุ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. ด้านการใช้อำนาจ ผู้บริหารขององค์กร มอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการสั่งการ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัวให้กับผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ สรา้งความตระหนักให้กับบุคลากรเกี่ยวกับผลเสียจาก
พฤติกรรมการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปผู้อ่ืน มีการกำหนด
แนวทางปฏิบัติ ในการขออนุญาตที่ชัดเจน สะดวก สำหรับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง
ถูกต้อง เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติกำกับติดตาม ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการอย่างต่อเนื่อง 
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5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริต อย่างจริงจังจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรมมีกระบานการเฝ้าระวังตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบทั้งภายใน และ
ภายนอกไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนข้อมูล มีคุณธรรมไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ให้มีช่องทางที่หลากหลาย
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถติชม และ แสดงความคิดเห็น ชี้แจงใน
ข้อที่สงสัยให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบการทำงานให้สอดคลองกับ ความต้องการและมีความโปร่งใส 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน Facebook Line ขององค์กร 
เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการ
ดำเนินงานการให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา
พัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 

10. การป้องกันการทุจริต มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานให้สาธารณชนให้รับทราบเกี่ยวกับการ
ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   

  ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  2564   
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 
----------------------------------------- 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญในการ
ต่อต้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์
ให้การดำเนินงานโปร่งใส เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่
เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพ่ือเป็นแนวทางและกลไกการกำกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้เป็น
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เก่ียวข้องโดยให้มีนโยบาย และ
กรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  นโยบาย 
  1. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  2. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบานงานที่
สำคัญลดการใช้ดุลพินิจ 

  3. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือกำกับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจขอบุคลากรตามาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

  4. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกใน
การสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

  5. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

  กรอบแนวทางปฏิบัติ 
  กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้คอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
  1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
      1.1 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
    
 
 

/1.2 หากพบว่า.... 
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   1.2 หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้น ๆ ไม่
ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความโปร่งใส เป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือปฏิบัติตามาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานเสนอเพ่ือ
ทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว 

   1.3 มอบหมายกลุ่มอำนวยการเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการทบทวนการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. การลดใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 2.1 ให้ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาจรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

 2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่ำท่ีสุด 

 2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประธารกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
ประธานกรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมจำเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอด
ทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เก่ียวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจำเป็นต้องมีการ
ชี้แจงในบางเรื่องเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม 

 2.4 กรณีการตรวจรับงานให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนแนวทางที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กำหนดหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่กำกับทรัพย์สินนั้นทำทะเบียน 
การยืม – การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำอย่างเคร่งครัด 

 2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส 

 2.7 มอบหมายหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนการสอบ
การใช้จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสำนักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การปรับปรงุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. การลดใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
3.1 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจ

ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค 
เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

 
 

/3.2 กำหนด................ 
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  3.2 กำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำระบบ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ เลื่อนตำแหน่ง
บุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตลอดจนผลการพิจารณาที่
เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาบุคลากร 

  ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในสำนักงานมีการกระทำที่เข้าข่ายการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผู้บังคับบัญชา 
  2. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กลุ่มกฎหมายและคดี 
  3. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
1/3 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
  4. E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
  5. กระบวนการแก้ปัญหา ดำเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
 

ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
และรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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 

 


