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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

       

1. หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชนส์ว่น
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ
ก ิ จ ใ น ภ า พร ว ม ท ี ่ เ ก ิ ด จ า ก เ ปล ี ่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ถ า น ก า รณ ์ แ ล ะ เ ห ต ุ ก า ร ณ ์ ภ า ย น อก ท ี ่ ส ่ ง ผ ลต่ อ 
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป ้าหมายกลยุทธ ์ โครงสร ้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขั น ทร ัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส ่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์ก ร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ
รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ
ไม่ครอบคล ุมของกฎหมาย กฎระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับต ่างๆ รวมถ ึงการทำน ิต ิกรรมสัญญา การร ่างส ัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี ่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี ่ยนแปลงผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อย ู ่  และส ่งผลกระทบต ่อประโยชน ์ส ่วนรวม ซ ึ ่ งการกระทำน ั ้นอาจจะเก ิดข ึ ้นอย ่างร ู ้ต ัวหร ือไม ่ร ู ้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตั วเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้
เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การว ิ เคราะห์ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวก ับผลประโยชน ์ท ับซ ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการว ิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทำให้ 
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ให้เกิดการแส วงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 

เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน  

ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 

    - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
   3. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 12 (1) 
2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 3 9 (2) 
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 3 2 6 (3) 
4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2 2 4 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4   (1)   

3   (2)   

2  (4) (3)   

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2  (สูง = 9 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 3  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

 

     เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     ต่ำ (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

พ.ค. 

65 

มิ.ย. 

65 

ก.ค. 

65 

ส.ค. 

65 

ก.ย. 

65 

1. การเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการ
จัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 

3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือ
จัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

พ.ค. 

65 

มิ.ย. 

65 

ก.ค. 

65 

ส.ค. 

65 

ก.ย. 

65 

2. การใช้อำนาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ / 
การให้และการรับ
ของขวัญ สินน้ำใจ 
เพื่อหวังความก้าวหน้า 
 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบิหารงาน
บุคคล 

3. กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

 

3 2 6 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
การทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ
รับของขวัญสิน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 

3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏบิัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

พ.ค. 

65 

มิ.ย. 

65 

ก.ค. 

65 

ส.ค. 

65 

ก.ย. 

65 

 

4.การเบิกจา่ย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ  

2 2 4 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถืปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการ
สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ส่วนที ่3 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้พิจารณาและกำหนดแนวทางเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ 
โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยได้กำหนดกระบวนงาน 
และกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
  แนวทางการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  1. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

  1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
    1) จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติ 
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำ 3 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว 
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    ๒) ผู้บริหารเป็นผู้นำในการกล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล    
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   ๑.2 ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 
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 ๑.๓ ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
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   1.๔ เผยแพร่และประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
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   1.๕ การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
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  2. การดำเนินการเพื่อการป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
   2.1 การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางป้องกันความเสี่ยงการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

   

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/O36.pdf 
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   2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

 

 
 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/O39.pdf 
 
 

 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/O39.pdf
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   2.3 การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
    - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรการดังกล่าว  
    -ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แก่ 
   1) ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/marttakarn1.pdf 

   2) ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/marttakarn2.pdf 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/marttakarn1.pdf
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3) ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/marttakarn3.pdf  

    4) ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน     

 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/marttakarn4.pdf 
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    5) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/marttakarn5.pdf  

     

    6) ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit65/marttakarn6.pdf 
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    7) ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 
 http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/o25_2.pdf  

 
    8) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

--------------------------------------- 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้
สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล โดยใช้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพ่ือสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3           
จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านความโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียร่วมในการตรวจสอบ  และมีระบบบริหารการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนที่ชัดเจน 
  2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้
กฎหมายระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงานและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  3.ด้านความปลอดจากการทุจริต คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 
  4.ด้านวัฒนธรรมในองค์กร คือไท้ยอมรับการทุจริตทุกประเภทไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพ่ือ
ยับยั้งการที่ทุจริตในหน่วยงาน 
  5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมี
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหาร
จัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน 

  จึงเรียนประกาศมาเพ่ือให้ทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

A Declaration of intent to administrate 
Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 (PESAO KKN3) 

--------------------------------------- 

 Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 commits to accomplish the 
mission-besed management with Good Governance . with a heavy focus on preventing and 
eliminating corruption and misconduct, this Office wishes to build credibility from the society 
as organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of 
the PESAO KKN3, I would like to announce my intention  to administrate this organization in 
an honest, transparent, accountable and responsible manner whilst fighting against all froms 
of corruption. As such, I urge all personnel to perform their duties with dedication, honesty 
and integrity by refraining from corruption and adhering to the following principles : 

1.  Transparency : We are required to reveal information regarding the implementation 
of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders 
to participate in PESAO KKN3, inspection, and establish a precise administration and 
management system in dealing with complaints. 

2.  Accountability : We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
regulation, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when 
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 
credibility form the general public 

3.  Corruption – free : We intend to carry out our tasks honestly and refrain from using 
our positions for personal benefits such as bribery our special perks. 

4.  Organizational Culture and integrity : We will not tolerate any forms of corruption 
and will put an end to any corruption found in our organization 

5.  Organizational Word Ethics : We will set up concise performance standards and 
systems relating to management of personnel, budget and Job assignments to ensure 
equitability and accountability 

 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 
 
 

Given on May 5, B.E.2565 (2022) 
 
 
 
 

(Mr.sanong  sudsa-ard) 
            Director of Khon Kaen Primary Educational Service Ares Office3 

 



 
 

  
ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่  เขต 3 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
--------------------------------------- 

 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกจิอย่างมีธรรมมาภิบาล โดยใช้ความส าคัญกบัการป้องกันและ
ปราบปามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ในฐานะ
ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึงขอประกาศเจตจ านง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านความโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงานรวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อ 

จัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียร่วมในการตรวจสอบ  และมีระบบ
บริหารการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือมุ่ งมั่นตั้ งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการ
บริหารงานและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 
  3.ด้านความปลอดจากการทุจริต คือปฏิบัติหน้ าที่ด้วยการซื่อสัตย์สุจริต            
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แกต่นเองหรือรับสินบน 
  4.ด้านวัฒนธรรมในองค์กร คือไท้ยอมรับการทุจริตทุกประเภทไม่เพิกเฉยที่จะ
ด าเนินการเพื่อยับยั้งการท่ีทุจริตในหน่วยงาน 
  5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คือการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อ านวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน 

  จึงเรียนประกาศมาเพื่อให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 5 เดือน พฤษภาคม 2565                  
  

 
 

(นายสนอง  สุดสะอาด) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 



 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  
เรื่อง  การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 

------------------------------------------------------------ 
   ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อสร้างความตระหนัก  กระตุ้นปลูก
จิตสำนึก  ในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงการ
สร้างภาพลักษณ ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๓ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนด
มาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ  จิตสำนึก และ
พฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ  หรือการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ซึ ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้นสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด  
(No Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร  การอวยพรในสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



  
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
              เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                               ------------------------------------------------------------ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน  

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึงนโยบายที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการและสร้างเสริมระบบคุณธรรม 
  ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึง ได้กำหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน  เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้ปฏิบัติราชการอย่าง
มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต  โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหาร  เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

  1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้อย่างสะดวกในช่องทาง
ที่กำหนดมีการเปิดเผยที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามความเหมาะสมและมีระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลใน

การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
(2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ตามความเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน
และจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินงาน และร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่อยงาน 

(3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(4) การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึง
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว 

 
/(5) มีระบบการบริหาร… 

 
 
 



(5) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน 

2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติราชการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ขอนตน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน มีความพร้อม ในการปฏิบัติ งามตามภาระหน้าที่      
และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัต ิ ได้แก่ 
(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต้องมี

พฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
(2) ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานขอนตนเอง 
(3) การกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจำนงในการบริหารงานอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อน 
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดำเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว           
ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) เสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักคุณธรรม 
 (2) มีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองพวกพ้องของตนเอง หรือผู้อ่ืนผู้ใด 

(3) มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้ าข่าย 
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับ 
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง อย่างไม่
เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด 

(4) มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต     
ในเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน    
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 

4. วัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมจรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 

/แนวทางปฏิบัติ… 
 
 



แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) การปลูกฝังและสร้างให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชนส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

(2) การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรม
ที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่ง
ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทำให้เกิดความอาย         
หรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต 

(3) กำหนดและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

(4) มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ 
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เห็นความสำคัญและเกิดความ
ตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 

5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ระบบการบริหารงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
  (1) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกัน      
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการกำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

(2) การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา ความดี
ความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงาน มีกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

(3) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง 
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า     
มากที่สุด 

(4) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องคำนึงถึง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน 
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบ    
ในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย 

(5) การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การสื่อสารภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อยู่เป็นประจำ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความสำคัญกับ เนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการ
สื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ตามหลัก ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
รับรู้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
/แนวทางปฏิบัติ… 

 
 
 



แนวทางการปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส        
ทั้ง  5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ตระหนักถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

(2) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเว็บไซด์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3             
ทาง http://www.kkn3.go.th:81 ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                 

                 
 
 
 
                              
 



 

 

 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

---------------------------------------- 
 ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และ
เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ จึงกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  ๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  
  ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
  1.4 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็บไซต์  
 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก ่ 
   (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
   (2) สรุปอำนาจหน้าที่ทีส่ำคัญและวิธีดำเนินงานของรัฐ  
   (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน  
   (4) กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน และนโยบาย  
   (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
   (๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี  
   (๗) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
  2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  
 
 



 

 

 

 

 3. กำหนดกลไกการกากับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงานหรือ 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น 
ปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคเสนอหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวที่
เผยแพร่ จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จานวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

     
ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                 

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

................................... 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบ   
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรการ ๖๕ ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ            
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศรวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)     
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา๓/๑ กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล    
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี              
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ และได้กำหนด
มาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ตลอดจนมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา       
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในนามผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ จึงขอกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานว่าจะปฏิบัติ งานตามมาตรฐานของหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย                 
โดยจะดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ
ไปแล้ว 
  ๑.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๑.๔ องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
  ๑.๕ หน่วยงานอื่นของภาครัฐ  



  ๑.๖ ประธานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๗ ศูนย์ 
  ๑.๗ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
 ๒. แนวทางการมีส่วนร่วม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อ ๑.๑ ถึง ข้อ ๑.๘ เข้าร่วมในการระดม
ความคิดวางแผนการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามภาระงานของ
ทุกกลุ่มงานในงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์ในภาพรวมขององค์กร เช่น งานนิเทศ งานส่งเสริมการจัด
การศึกษา งานประเมินติดตามนโยบาย งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน งานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
งานอัตรากำลังเป็นต้น 
 ๓. ลักษณะการมีส่วนร่วม ให้แต่งตั้งหรือเชิญบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้น ๆ
เข้าร่วมในการกระบวนการคิด การวางแผน การดำเนินงาน การกำกับติดตาม การสรุปรายงาน ในจำนวน  
ที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะทำงาน 
 ๔. ให้มีการกำกับ ติดตาม รายงาน : ให้ทุกกลุ่มรายงานการมีส่วนร่วมตามแนวทางข้างต้น       
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้รับทราบทุก ๖ เดือน ในวันที่ 
๑๐ เมษายนและ ๑๐ ตุลาคมของทุกปี พร้อมทั้งนำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    



 

 

 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

*********************** 
  พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้ มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงถือให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจาก 
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
  ๓. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ     
จัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับ            
ผู้เสนอราคาทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการ        
ที่เอ้ือประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน 
  ๗. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 
   7.1 ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน 
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือ คู่แข่ง ฯลฯ 
      7.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
    7.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์
ส่วนตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
  8. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบเป็น
ประจำทุกเดือน 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                 

               

 
 



 

 

 

 

 
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
เรื่อง  มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน 

*********************** 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่
เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการหรือ
จำเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคำร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้ นั้น 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน ด้วยความ
รวดเร็ว เป็นธรรมมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย และประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึงมีกำหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 

1. กำหนดช่องทางการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก
และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ 

2. กำหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลักษณะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่รับไว้
พิจารณาหรือไม่พิจารณาอย่างชัดเจน โดยให้พิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบและระมัดระวัง 

3. กำหนดกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนโดยอาจตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหา ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือกรณีการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่
ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามท่ีระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ 

4. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ โดยพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้ถือว่า
ความล่าช้าเป็นส่วนหนึ่งของความไม่เป็นธรรม 

5. ชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดำเนินการ และแจ้งความคืบหน้าหรือผลการ
ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ 

6. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขดำเนินการ 

7. ให้มีรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ทราบเป็นระยะทุกเดือน 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕              



 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
*********************************** 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ตระหนักและมีความมุ่ งมั่น ที่จะ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการ
รับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง  
ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด    
ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี้ 
 แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี   หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     กฎ 
หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์     
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร 
และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้ 
 ๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง 
แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
 ๒ . ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด



นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม 
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า ตา ยาย 
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น  การรับทรัพย์สินฯ ใน
กรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร จึง
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 
  ๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าใน
การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า  ไม่
เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 
 ๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 
 ๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็น



หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย ว่ามี
เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ 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. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหา    การ
เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แปะ๊เจี๊ยะ” 
 กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

๑ . เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก   
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม      
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนตำแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต  
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง   
และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่   



ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงิน
บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ   
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีกำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้
กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่  และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ      
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                 

 



 

 

 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
เรื่อง   มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ---------------------------------------- 
 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ได้กำหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ  จึงได้จัดทำประกาศมาตรการการป้องกันการขัดแย้ง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  
 1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม กำกับ ติดตาม 
สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทาที่เข้าข่าย
ดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 3. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้  
  3.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
  3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเอง
และผู้อ่ืน  
  3.3 การไม่กระทำใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติงานหรือเก่ียวข้องกับหน่วยงาน  
  3.4 การไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้อง
และครอบครัว  
  3.5 การไม่นำเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
  3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
  3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
การปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  
  3.8 การไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ การพิจารณา
ตัดสิน อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ  
 4. กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจากที่
ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น  ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อน
เริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

5. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร 
และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการ
เพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง  



 

 

 

 

6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มี
ธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

*********************** 
  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน และเพ่ือเป็นการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้
ขาดความเป็นกลาง รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ 
จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน    
ของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายและกรอบแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 นโยบาย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและ
กลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม    และมี
ประสิทธิภาพ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและอย่างเคร่งครัด 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพ่ือกำกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่             
ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

กรอบแนวทางปฏิบัติ 
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  ให้ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
  ๑. การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

  ๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ 
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 
   ๑.๒ หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้นๆ ไม่ทันสมัย
หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรม       
และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ เสนอเพ่ือทบทวนมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน ดังกล่าว 
  2. การลดใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรของ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ    
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  
อย่างเคร่งครัด 



 

 

 

 

   2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ         
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ำที่สุด 
   2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ให้รายงานให้ประธานกรรมการ หรือผู้บังคับบัญชา
ทราบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วม
ประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจำเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง 
เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม 
   2.4 กรณีตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจน
แนวทางที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้ง
เหตุผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป 
   2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓          
ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทำทะเบียนการยืม – คืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำอย่าง
เคร่งครัด 
   2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี ทำหน้าที่ ตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ให้เกิดความถูกต้อง          
และโปร่งใส 
  3. การลดใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การ  ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค เป็นธรรม        
และประโยชน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 3.๒ กำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง 
และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถ      
ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง มีการประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้า
ในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร 

   
ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                 

 
 



 
 
         คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 

ที่   ๑๖๑ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
------------------------------------------------------------ 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรม
สำนักงานเขตพ้ืนที่สุจริต  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ เพ่ือให้หลักการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. นายสนอง  สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประธานกรรมการ 
๒. นายชุติพนธ์  จะชาล ี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ 
๓. นายอภิชัย  เสนาโยธ ี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการ 
๔. นายภมร  หลอดแพง รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการ 
๕. นายชนินทร์  คำเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๗. นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่   ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต)  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

๒.คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นายภมร  หลอดแพง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ประธานกรรมการ 
๒. นายชุติพนธ์  จะชาล ี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองประธานกรรมการ 
๓. นายอภิชยั  เสนาโยธี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองประธานกรรมการ 
๔. นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
๕ นางศุภิสรา  ศรีไสย ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
๖. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๗. นางจรรยาพร  ทศยันไชย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
๘. นางสาวนิภาพร  พจนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
๙. นางนภาพร  สร้อยมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๑๐. นางยุวดี  แสนเมือง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการกลุ่ม 
   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 



๑๑. นางสาวยุพาพร  แถวเพีย       นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
๑๒. นายธน  จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
๑๓. นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
๑๔. นายชนินทร์  คำเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมกาและผูช้่วยเลขานุการ 
๑๖. นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ตามคู่มือและปฏิทินที่ 

 กำหนดพร้อมรายงานผล 
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

   

ทั้งนี้  ตั้งแต่   วันที่     ๕   เดอืน พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
          

        สั่ง  ณ  วันที่     ๕   เดือน พฤษภาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
  
 



คณะผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ดร.สนอง  สุดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
2. นายชุติพนธ์  จะชาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
3. นายอภิชัย  เสนาโยธ ี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
4. นายภมร  หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
5. นายชนินทร์  คำเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

 

นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

จัดทำรายงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


