
 

 

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
เรื่อง  มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
............................................................ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๘ (๓) กำหนดให้การปฏิบัติราชกรของส่วนราชการจะต้องรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทำ
ความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับและมาตรา ๘(๔) ให้ถือเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความถึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ
ปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสมและตามแนวคิดการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

นอกจากนี้ตามเกณฑ์การประมินคุณธรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (Integrity Tansparency Assessment Online: ITA Online) 
กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต โดยกำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานให้มีมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่นการแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญ หรือยกระดับการมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐ และภาค
ส่วนอื่นๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศพัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ หรือนวัตกรรมการบริหาร
องค์การ หรือการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับขับซ้อน และรับผิดชอบต่อความสำเร็จ
ร่วมกัน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จึงได้กำหนดมาตรการและกลไกใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  โดยมีขั ้นตอนการ
ดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ ประกาศลง
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคมออนไลน์หรือวารสาร เป็นต้น   

๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ   

 
/๔. เปิดโอกาสให้… 



-๒- 
 

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผน หรือการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 

๕. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตระหนักและให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ   
 

ประกาศ ณ วันที่    ๑   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     

    (นางภานิชา อินทร์ช้าง) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ของประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

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

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื ่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญ ญัติแห่ง
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับ
สินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนการใช้อำนาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากผู้อื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือ
ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
ดังต่อไปนี้ 

 
/๑.แนวปฏิบัติ… 



                                       -๒- 
 

๑.  แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ 
หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง 
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐการเรี่ยไร และการรับ
ฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่าง
เคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ื นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

 
 

/๒.๑ การรับทรัพย์สิน… 
 
 



-๓- 
 
 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ใน
กรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร จึง
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่
เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 
๔ . ห้ามเจ้าหน้าที ่ของรัฐให ้ของขวัญแก่ผ ู ้บ ังคับบัญชาหร ือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพ่ือให้ 

/ผู้บังคับบัญชา… 
 
 



                                       -๔- 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่
ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

 การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐.ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

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

๑๑.กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ” 

๒.กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
   ๑. เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

   ๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกใน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ
ให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

   ๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

 
/๔.แนวปฏิบัติ… 
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   ๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคั ดเลือกบุคลากร       
การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต 
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

   ๕. ตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง และ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาคซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงิน
บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื ่องของ “สินบน”ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

   ๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำโดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง 
ตามท่ีกำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

   ๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

   ๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สิน
ฯตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา๑๐๓ จะต้องรับ
โทษตามมาตรา ๑๒๒มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ
ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   ๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 
/๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติ... 

 
 



-๖- 
 

   ๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
     ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์ ๐๔๔ ๕๕๑๓๓๓ /โทรสารหมายเลข ๐๔๔ ๕๕๒๐๕๒ หรือโทรศัพท์

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ 
๓๒๘๗๙๕๕ หรอืนติกิร กลุม่กฎหมายและคด ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒ ๖๑๖๓๔๕๑ 

๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   หรือนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี  

๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ที่อยู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   ตำบล
กังแอน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๔๐  

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   

๖) การร้องเรียนผ่าน Website ; www.srn3.go.th   
หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการหากไม่
มีการดำเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง

ละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่า
กระทำผิดวินัยจะดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
มีอำนาจดำเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้กำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี ่ยวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า เป็น
ความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

/การแจ้งเบาะแส... 



 
 

                           -๗- 
 

           การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้องจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควร
เพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรม 
ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้อง
คุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการ
กลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่
ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้อง
อาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันมิให้ผู้
ร้องพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงานหรือ
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด         
ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

๔. การติดตามประเมินผล 
    ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มกฎหมายและคดี จัดทำข้อมูลสถิติการการรับของขวัญ

หรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ทราบ ทุกไตรมาส 

\ 
 
 
 
 
 
 



 
/หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

 
                                        -๘- 

 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและคดี 

เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันกา รรับสินบน
และรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ทราบ 

 
     ประกาศ ณ วันที่    ๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
    (นางภานิชา อินทร์ช้าง) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

-๙- 

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

ข้าพเจ้า....................................................นามสกุล.....................................................  
ตำแหน่ง............................................................สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน................................ ........... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 

วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 
โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 

       
       
       
       
       

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

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

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กลุ่มกฎมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงาน 



 
 

        
              ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 ........................................................... 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ตระหนักถึงความสำคัญในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์
ให้ดำเนินงานโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้
ดุลพินิจที่ เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็น
แนวทาง และกลไกการกำกับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานฯ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีนโยบาย 
และกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. สำนักงานฯ ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

๒. สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี ่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบวนงานที่สำคัญ ลดการใช้ดุลพินิจ 

๓. สำนักงานฯ ควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื ่อกำกับการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๔. สำนักงานฯ นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
สะดวกในการสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

๕. ผู้บริหารและบุคลากร ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

กรอบแนวทางปฏิบัติ 
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ให้ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
                 ๑. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
                   ๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัดหากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานฯ นั้น ๆ ไม่ทันสมัย 
หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความโปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 

/และ/หรือผู้ปฏิบัติ... 
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และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติ ดังกล่าว 
๑.๒ มอบหมายกลุ่มอำนวยการ เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ในการทวนสอบ การใช้ดุลพินิจ

ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การปรับปรุง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
               ๒. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
       ๒.๑ ให้ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกลุ ่มงาน/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด  
       ๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาท่ีต่ำที่สุด 
       ๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือประธาน
กรรมการทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดทั้ง
ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจำเป็นต้องมีการ
ชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม 
       ๒.๔ กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนแนวทางที่สำนักงานฯกำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ทราบเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 
       ๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้หน่วยงานที่กำกับทรัพย์สินนั้น ทำทะเบียนการ
ยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำอย่างเคร่งครัด 
       ๒.๖ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ให้เกิดความถูกต้อง และ
โปร่งใส 
      ๒.๗ มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่ายและ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสำนักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 

/๓. การลดการใช้... 
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๓. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
๓.๑ ให้ผู ้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้

ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
                     ๓.๒  กำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำ
ระบบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดี ความชอบ หรือ
เลื่อนตำแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจน
ผลการพิจารณาที่เก่ียวข้อง และแผนการพัฒนาบุคลากร 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในสำนักงานฯ มีการใช้ดุลพินิจดันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และขัดต่อ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้ 

๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
๒. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ตำบลกังแอน อำเมืองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
๐๘๒ ๖๑๖ ๓๔๕๑   

๓. แจ้งผ ่านทางเว ็บไซต์ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุร ินทร์ เขต ๓ 
http://www.srn๓.go.th 

ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งการผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องสืบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็น
ความผิดทางวินัยจะดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

     

                                       (นางภานิชา   อินทร์ช้าง)  

     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

 



 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก การมีสวนรวม ของผมีูสวนไดสวนเสีย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ปงบประมาณ 2564 

---------------------------------------------------- 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไดจัดทํามาตรการมีสวนรวมของ ผูมีสวนได้ 

สวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ตามภารกิจงานและลักษณะงาน อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ไดกําหนด
เรื่อง การม ีสวนรวมของภาคประชาชนตอนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐตองดําเนินการให
เด็กทุกคน ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดย
ไมเก็บ คาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเดก็เล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับ 
การศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือ 
กันระหวางรัฐ องคกรสวนปกครอง              สวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน
าที ่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2545 กําหนดให หลักการ
จัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอํานาจสูเขตพ้ืนที่ โดยใหยึดหลักการมีส
วนรวมหลายๆ ภาคสวน ไดแก การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนองคกรปกครองสวนท
องถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข
อง เขามามีสวนรวมใน การวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยใหผู
มีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินการ ขั้นตอนใน
การมีสวน รวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปนมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบ 
แนวทางการเขามามีสวนรวม การวางแผนการดําเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ( 
LEARN& SHARE ) การแสดงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา  
 

การตอบแบบสอบถาม /การใหขอเสนอแนะ.. 
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การใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหา หรือการแสดงความคิดเห็นผานเว็ปไซดของ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สามารถนํามากําหนดเปนแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภารกิจงาน                     
ตอไปอยางยั่งยืน  

                         ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
  
 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรการ กลไก การมีสวนรวม ของผมีูสวนไดสวนเสีย 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 1.หลักการและเหตุผล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไดจัดทํามาตรการมี              

สวนรวมของ ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือใหผูมีสวนได                     
สวนเสียเขา มามีสวนรวมตามภารกิจงาน / ลักษณะงาน อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                    
ป พ.ศ. 2560 ไดกําหนดเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 
รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ                  
อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ คาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อ พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและ
สนับสนุน ใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย รัฐตอง
ดําเนินการใหประชาชนไดรับ การศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอด
ชีวิต และจัดใหมีการรวมมือ กันระหวางรัฐ องคกรสวนปกครองสวนทองถิน่ และภาคเอกชน ในการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหนาที ่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2545 
กําหนดให หลักการจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ มีการกระจายอํานาจสูเขตพ้ืนที่ 
โดยใหยึดหลักการมีสวนรวมหลายๆภาคสวนไดแก การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการ วางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดมาตรการ 
แนวทาง ปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ ดําเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีสวนรวมของ
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 “เปนมาตรฐานเดียวกัน” มีกรอบแนวทางการเขามา
มีสวนรวมการวางแผนการดําเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน            ( LEARN& 
SHARE ) การ แสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตางๆหรือการแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
และมีการ ใหขอเสนอแนะ การแกปญหา และนําขอเสนอแนะปญหานํามาปรับปรุง พัฒนาตอไปอยางยั่งยืน 

 
 

 
 
 /2. ขอมูลหนวยงาน...  
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2. ขอมูลหนวยงาน ชื่อหนวยงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราสาท เขต 3 สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้ง บริเวณโรงเรียนปราสาท  ถนน
โชคชัย-อุดมเดช ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  

3. กําหนดคํานิยามศัพท ผูมีสวนไดสวนเสีย / การมีสวนรวม “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับ
ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ขา
ราชการในสังกัด(รวมถึงขาราชการบํานาญ) เด็กนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และประชาชน
ทั่วไป “การมีสวนรวม” หมายถึง การมีสวนรวมที่เปนอิสระโดยความสมัครใจ ในการรวมคิด รวม ตัดสิน รวม
ลงมือปฏิบัติ รวมประเมินผล และใหประชาชน กลุม ชุมชน รวมกันคิดและตัดสินใจกําหนด ทิศทางการ
พัฒนาการดํารงชีพในสังคม    รวมปฏิบัติตามแผนของกลุมหรือของชุมชนและรับประโยชนรวมกัน โดยรัฐเป
นเพียงผูสนับสนุนดานงบประมาณ การมีสวนรวมเปนการเรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําใหการ
ทํางานรวมกันเกิดความสุขประสบผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. การวางแผนมาตรการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แนวทางการวางมาตรการตามภารกิจ /ลักษณะงาน ของผูมีสวนไดสวนเสีย เขามา
มีสวนรวม ในการวางแผนเพื่อใหทุกกลุมงานที่มีภารกิจงาน / ลักษณะงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กําหนดใหมีแนวทางการดําเนินงานรวมกันและใหถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน ให 
ศึกษาภารกิจงาน กําหนดมาตรฐานการทํางาน กําหนดปฏิทินกํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผล เป
นตน ทั้งนี้ จึงจําเปนกําหนดมาตรการใหตรงกับวัตถุประสงคและไดรับประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย      ป พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.2545 พรอมทั้งนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการ
ปฏิบัติ  
5.ขั้นตอน/ และมาตรการดําเนินการ 

ขั้นตอน มาตรการดําเนินการ 
1.ศึกษาภารกิจงานหลัก /ลักษณะงานของกลุม 
ทุกกลมุ / หนวย ตรวจสอบภายใน 

ศึกษาภารกิจงาน / ลักษณะงานที่ตองมีการกําหนดมาตรการ 
กลไก หรือระบบในการใหภาคประชาชน หรือผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามี สวนรวมในการดําเนินงาน 

2.กําหนดมาตรการหลัก 2.1 มีการบันทึกสั่งการจากผูบริหารที่ใหทุกภาคสวนและผูมีส
วนได สวนเสีย เขามามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นรวม
ดําเนินการใน ภารกิจงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  
2.2 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่มีสวนรวม  
2.3 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะ
งานของ ทุกกลุมงาน ตามขอเสนอแนะ /ขอคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสีย แสดงผลการดําเนินการตอไป ปรับปรุง แกไขข
อควรปรับตาม แนวทางที่เปนไปตามขอเสนอแนะ  



2.4 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบ นําผลสรุปในการดําเนินการนํามา 
ปรับปรุงพัฒนา ปรับใช เปนการพัฒนาใหดีกวาเดิมหาวิธีการ
พัฒนา ที่ยั่งยืน  
2.5 ผูรับผิดชอบวิเคราะห สังเคราะห ขอดีและขอเสียนําเสนอ 
ผูบังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาในปตอไป  
2.6 การบันทึกเสนอนั้น ผูรับผิดชอบใหรายงานตามความเปน 
จริง ประเมินจากสภาพจริง รายงานผลการดําเนินงานทุกกลุม 
ให ผูบังคับบัญชารับทราบและพิจารณาในคราวเดียวกัน  
2.7 ขั้นตอนสุดทาย คือ มีการสรุปรายงานผลการเขามามีสวน 
รวมใน แตละภารกิจงานเปนไปตามปงบประมาณ เผยแพร
ประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารบนเว็บไซตใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
รับทราบตอไป 

3. กําหนดมาตรการเสริม 3.1 กลมุงานทุกกลุมงาน จะตองสงหลักฐานที่แสดงถึงการ                
เปดโอกาส ใหภาคประชาชนหรือผูสวนไดสวนเสีย ไดมีสวน                    
รวมในการดําเนินงาน อยางโปรงใส เชน มีลักษณะเปนสรุป
รายงานผล รายงานการประชุมและ ภาพประกอบหรือ
หลักฐานอื่น ๆที่เกี่ยวของ แสดงเปนภาพประจักษ เชน เผย
แพร เปนขาวประชาสัมพันธ E-NEW มีเนื้อหาแสดงถึงการ
ดําเนินงานชัดเจน แสดงถึงตัวอยาง การดําเนินงานที่ระบุไวใน
กรอบแนวทาง และขั้นตอนสูความสําเร็จ 

4. กําหนดมาตรการใหภาคประชาชน หรือผูมี                 
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

4.1 ภารกิจงาน/ ลักษณะงาน ตองกําหนดการเขามามีสวนรวม
เพ่ือ เปดโอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการ /ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตอการ ดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานมี 3 แนวทางคือ 
       แสดงความคิดเห็น ผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
         -ใชแบบสอบถามสงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย  
         -การจัดประชุม /อบรม /สัมมนา หรือมีการจัดทํา
ประชา พิจารณ การรับฟงความคิดเปนขอเสนอแนะผูมีสวนได
สวนเสีย  
4.2 มีการรายงานสรุปผลทุกปงบประมาณ เพื่อจะนําผลงาน
ภารกิจตางๆ มีการปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะ พัฒนาการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล 

5. กําหนดปฏิทิน การกํากับ ติดตาม ผลการ
ดําเนินการตามขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูมี               
สวนไดสวนเสีย 

5.1 ปฏิทิน การติดตามผลการดําเนินการ เปนไปตามขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    
ผูรับผิดชอบ ของทุกกลุมงานดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 



ภารกิจเสร็จสิ้นสงสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ
งาน / ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ 2 หรือภายในไตรมาสที่ 4  
5.2 ผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปนไปตามมาตรการมี               
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
6.ภารกิจงาน /ลักษณะงาน ของกลุมทุกกลุม ที่มีประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนร

วม และผูรับผิดชอบกับการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการดําเนินงาน 
กลมุงาน/ผูรับผิดชอบ ภารกิจ /ลักษณะงาน 
1.กลมุอํานวยการ  

ผูรับผิดชอบ 
นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

1. งานบริหารจัดการขยะของหนวยงานและ 
สถานศึกษา  
2. การประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย  
3. การสรางเครือขายการประชาสัมพันธทั้งภายใน
และ ภายนอก เปนศูนยประชาสัมพันธให
สถานศึกษา  
4. งานการพัฒนาองคกร โดยมีการทําแบบสอบสรุป
รายงานผลงานทุกปี 
 

2.กลมุบริหารงานบุคคล  
ผูรับผิดชอบ 

นายพิศาล ฉันท์ทอง 
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 

1. การยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 2.การคัดเลือกรับรางวัลตาง ๆ 

3.กลมุสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ 

นางอรทัย  ศรีฤทธิ์ไกร 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

1. การปองกันและแกไขปญหางานเสพติดและ 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
2. การคุมครองและชวยเหลือนักเรียน  
3.งานการศึกษาภาคบังคับ  
4. งานการรับนักเรียน  
5. งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของบุคคลโดยครอบครัว องคกร ชุมชน องคกร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ 
สถาบันสังคมอ่ืน  
6. การประสานงานใหการทุนการศึกษา ของ หนวย
งานตางๆ 

4.กลมุนโยบายและแผน  1. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  



ผูรับผิดชอบ 
นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
3. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4. งานเปดหองเรียนพิเศษ  
5. การจัดสรรงบประมาณ ใหแกสถานศึกษา / 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

5.กลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
ผูรับผิดชอบ  

นางพิกุล ธงไชย 
ผอํูานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

 

การประสานงานดานการเบิกจาย จัดหาจัดซื้อวัสดุ                   
ครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง ในสวนของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 

6.กลมุนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ผูรับผิดชอบ 
นายบุญเจริญ บุญเชิด 

ผอํูานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

1. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
2. การนิเทศเต็มพิกัดทุกโรงเรียนโดยมีศึกษานิเทศก 
ผูรับผิดชอบทุกโรงเรียน พรอมสรุปผลการนิเทศทุก 
ปงบประมาณ  
3. การประสาน สงเสริม การมีสวนรวมของผู
ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา หนวย
งานอ่ืนในการจัดทําหลักสูตรและการจัดการศึกษา
พิเศษผูมีความสามารถพิเศษการจัดหองเรียน
คุณภาพ เกณฑการประเมินตาง ๆ 
 

7.ศูนย ICT  
ผูรับผิดชอบ 

นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร 
ปฏิบัติหน้าที่ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 

1. การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร 2.งานการพัฒนาคุณภาพการบริการโดย
ศึกษาความ พึงพอใจ จาก GOOGLE FORM 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ..........................................................  
                    ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณที่มงุหวัง 
ใหหนวยงานภาครัฐนําขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของตนเองไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปูอง
กัน และปราบปรามทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยในการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ในการ ดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ใหความสําคัญเกี่ยวกับการ บริหารของหนวยงาน
โดย ที่ผูบริหารจะตองมีจิตสํานึกในการบริหารงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และมุงนําหน
วยงานให ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณที่แนวแนวาจะ
บริหารงาน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และใหความสําคัญกับการบริหารงานอยาง มีคุณธรรมและพรอมที่จะ
รับผิดชอบหากเกิด ความไมเปนธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหนวยงาน เพื ่อใหบุคลากร ในหนวยงานและ
สาธารณชนเกิดความเชื่อม่ันใน การดําเนินงานที่ไมเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว ฉะนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1 เปนไปดวยความมีคุณธรรมและ
โปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกําหนด
นโยบาย ไวดังนี้ 
               1. นโยบายดายความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ
างขอมูลการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาขอเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
                     1.1 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้ 
                            1.1.1 ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 
หลังจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
                           1.1.2 เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจาง เพื่อให สาธารณชน
สามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู ไดรับ คัดเลือก 
วิธีการจัดหา  
                           1.1.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
 



/1.2 ให้ดำเนินการ... 
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      1.2 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการให สาธารณชนรับทราย ผาน
เว็บไซตและสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 
                       1.2.1 ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา ระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
                        1.2.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ จัดซื้อจัดจางแต
ละโครงการ  
                        1.2.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ  
                        1.2.4 ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการ จัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง  
           1.3 ใหเปดเผยและมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้  
                    1.3.1 มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน  
                    1.3.2 มีขอมูลอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ 
                    1.3.3 มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตาง ๆ  
         1.4 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม ภารกิจหลัก ดังนี้  
                   1.4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
                  1.4.2 จัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
                  1.4.3 ดําเนินการโครงการตามภารกิจหลัก  
         2. นโยบายดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําใหหนวยงาน ปลอดจาก
การทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาที่ โดยไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน หรือรับ สินบน 
โดยมีมาตรการ ดังนี้  
                 2.1 ผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตองไมเกี่ยวของเชิง
อุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับคสูัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
                 2.2 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 จะตอง ไมเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก  
                 2.3 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จะตอง ไมใชอํานาจ 
หนาที่ เพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเอง หรือพวกพอง  
                 2.4 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะตอง ไมมีสวนไดส
วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหนวยงาน  
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                 2.5 การดําเนินงาน/การอนุมัติตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3 จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  
       3. นโยบายดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การ
บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  
                3.1 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย จัดทําคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
                3.2 ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม โดยมีการ แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช ในการดําเนินการใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนได สวนเสีย
ทราบอยางชัดเจน และจัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที ่ตาม
ภารกิจ  
                3.3 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตอง ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองเอยูเสมอ  
               3.4 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตอง ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักความเปนธรรมเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  
                3.5 สรางแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักด ี 
                3.6 ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
                3.7 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คมุคา โปรงใส และ ตรวจสอบได  
                3.8 มีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว  
                3.9 ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตามใหคําแนะนํา และ รวมแกป
ญหาในงานที่ไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา  
               3.10 ใหมีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความ พรอมอยาง
สม่ําเสมอ  
    4. นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน หมายถึง การที่หนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร
เพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบเพื่อใหเกิดความตระหนักและให ความสําคัญ
ถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส โดยมีมาตรการ ดังนี้  
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                4.1 ใหมีการประกาศ/แจงเวียนภายในหนวยงาน/เผยแพร และประชาสัมพันธใหแก เจาหนาที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 รับทราบและถือปฏิบัติรวมกันตาม นโยบาย/
มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
               4.2 ใหมีการเผยแพร และประชาสัมพันธนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมี คุณธรรม
และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ 
ใหแกสาธารณชนไดรับทราบผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  
   5. ใหมีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหาการทุจริตของเจาหนาที่ใหผูติดตอขอรับบริการ สามารถรอง
เรียนไดผานชองทาง ดังนี้  
               5.1 ติดตอดวยตนเองไดที่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  งานวินัยและนิติกร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3   
                      1 5.2 ทางจดหมาย โดยสงมาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
งานวินัยและนิติกร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริเวณโรงเรียนปราสาท ตําบล
กังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140  โทรศัพท 044 – 552532  / Website 
:https://www.srn3.go.th  
       6. ใหกลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง นับแตวัน
เริ่มต้นปงบประมาณ เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 และ 
หนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของตอไป ประกาศฉบับนี้ ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวย
งานใหมีคุณธรรมและ ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐจึง ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 
                                 ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน    พ.ศ. 2564  

                                                              
                                                       (นางภานิชา  อินทร์ช้าง ) 
                             ผอํูานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3 

 

 

 

 



 

 


