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คำนำ 
 

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด/ ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่อน ตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น และ แนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะ

เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้

ไม่มากก็น้อย 
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 

ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกลในกำรสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงำนของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เป็นกลยุทธ์ทีสำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชำติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2 5 6 0 - 2 5 6 5 ) 

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่  23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงำนของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 โดยใช้แนวทาง
และเครื่องการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 

จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป .ป.ช.แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงำนของหน ่วยงานภาคร ัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดย
ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานำนวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงำนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิ
เคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง  (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงำนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  

2) การใช้งบประมาณ  
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3) การใช้อำนาจ  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

6) คุณภาพการดำเนินงาน  

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  

9) การเปิดเผยข้อมูล  

10) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงำนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

3) แบบตรวจกา ร เป ิ ด เ ผยข ้ อม ู ล ส ำ ธา รณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ

คำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ

คำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนแบบตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 
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ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั ้งสิ ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 92.55 ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.98 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 
100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนน 86.28 
คะแนน 
 1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 76.42 - - 
2559 75.15 ลดลง -1.27 
2560 80.67 เพ่ิมข้ึน +5.25 
2561 75.55 ลดลง -5.12 
2562 83.87 เพ่ิมข้ึน +8.32 
2563 89.09 เพ่ิมข้ึน +5.22 
2564 95.98 เพ่ิมข้ึน +6.89 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.23 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 98.51  AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสำร  98.21  AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.20   AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 97.82   AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.48 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินทำงราชการ 97.43 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 95.25 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 86.28 A ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

   การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ไว้ดังต่อไปนี้  

 2.1 ตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (มีคะแนนต่ำกว่า 86.50 คะแนน)  
   ตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.28 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บ
ไซด์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 4 ประเด็นที่ได้คะแนน 0 
คะแนน คือ (1) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ในประเด็นโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน (2) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ในประเด็นคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (3) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานบุคคล ในประเด็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และ (4) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ในประเด็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงาน จึงถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 2.2 ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95.50)  
  ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น มี 1 ตัวชี้วัด คือตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 95.25 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 
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3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
    เขต 3  
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
(คะแนนต่ำกว่า 95.50 คะแนน) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

ซึ่งมีมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ดังนี้  
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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แนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ  

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และไม่เผยแพร่
ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรใน
หน่วยงาน  
1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
1.4 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์  
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงานของรัฐ  
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน  

-ติดตามข้อมูลผ่านทางหน้า
เว็บไซต์  
-ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล
ให้ถูกต้อง ทันสมัย  
-เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานเพื่อบริการ
ประชาชน  

1.กลุ่มนโยบายและแผน  
2.กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  
3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
4) กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน และนโยบาย  
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
(7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  
3. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงาน
หรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น ปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาและ
อุปสรรคเสนอหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวที่เผยแพร่ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ของหน่วยงาน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 2 มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน  
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ดังนี้  
1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ใน
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ติดประกาศลง 
website สื่อสังคมออนไลน์ หรือวารสาร เป็นต้น  
3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่
ว่าจะเป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ หรือการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ  
 

-สรุปข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
-สรุปรายงานผล ข้อเสนอ  

-ผู้บริหารหน่วยงาน  
-บุคลากรทุกกลุ่มงาน  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 3  
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง  

แนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
1. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะ
ใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในการพิจารณา
งบประมาณ  
2. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3 จัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน 7 
วันทำการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ 
ดังต่อไปนี้  
2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  

-การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ  
-ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
-ปัญหาอุปสรรค  

-กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

 2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้า
มี)  
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  
3. ให้จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง  
4. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการ
พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
5. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น 
ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

 6. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับ
บริการ สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  
6.1 ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
6.3 ทางเว็บไซตส์ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
http://www.kkn3.go.th:81/ หัวข้อ "แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"  
6.4 ทางโทรสาร หมายเลข 043-414201 และทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-415104 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 
มาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่  

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
1.1 เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ใน
เรื่องดังต่อไปนี้  
(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(2) กระทาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
(3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
1.3 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  
(2) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

-ตรวจสอบข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ  

-กลุ่มกฎหมายและคดี  
-บุคลากรทุกกลุ่มงาน  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 5  
มาตรการการป้องกัน
การรับสินบน  

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอนาจ
ตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปรับราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทาง
ราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ 
รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา
เว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้  
1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปู่ ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ 
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ฯ ในกรณีนี้จึงไม่สามารถนาไปใช้อ้างการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสามารถรับได้โดยไม่จกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจำนวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถใน การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน  
2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติใน
สังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  

-สังเกตพฤติกรรม  
-ตรวจสอบข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน  

-กลุ่มกฎหมายและคดี  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้นและมูลค่าของการรับรอง
และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท  
4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป  
5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณี
นิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  
6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท  
7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
ซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสดุ
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อวินิจฉัย
ว่ามีเหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็น
กรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด  
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรับสินบน  
    1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความ
เสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วง
เทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น  
2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสา
นึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
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3. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด  
4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือ การ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
จัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนำไปปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุม
การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  
5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ
ต่อการกระทำโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
6. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดทางวินัย 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 
103 จะต้องรับโทษตามมาตรา 32 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพ่ือจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทำการ ประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษ
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จาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 
123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต  
8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจาก
การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆการรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส  
1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง  
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 043 415104  
3. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
4. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 6 มาตรการ
ป้องกันการขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม กำกับ 
ติดตาม สนับสนุนและขัยเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทำที่
เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
3. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้  
3.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น  
3.3 การไม่กระทำใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ใดในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
3.4 การไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ
พวกพ้องและครอบครัว  
3.5 การไม่นำเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น  
3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  

-สังเกตพฤติกรรม  
-ตรวจสอบข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ  

-กลุ่มกฎหมายและคดี  
-บุคลากรทุกกลุ่มงาน  
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 3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่า

จะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจาก
ผู้บริหาร  
3.8 การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการ
พิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือก
ปฏิบัติ  
4. กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา
ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้
บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม  
5. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือ
ผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อ
การกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้
ถูกต้อง  
6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 7 มาตรการ
ตรวจสอบ การใช้
ดุลพินิจ  

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ  
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐาน ความสุจริตธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม 
ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือ การ
ปฏิบัติงานหรือ หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนามาสู่การลด
การใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  
1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ 
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา  
 

-ตรวจสอบคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  
-แบบสำรวจความพึงพอใจ  

-ผู้บริหารหน่วยงาน  
-บุคลากรทุกกลุ่มงาน  
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม/รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
 1.4 ให้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
2.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  
2.4 มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใน
องค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
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4. แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกตามตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
   และตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ตัวช้ีวัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  

   ตัวท่ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน วิธีการดำเนินการ  แนวทางการกำกับติดตาม  การรายงานผล  ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
 - O1 โครงสร้าง 

จัดทำแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน 

ติดตามการจัดทำโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

รายงานผลให้
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตทราบเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส และราย
ปีงบประมาณ  

กลุ่มอำนวยการ 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การ
บริหารงาน 
- O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วยและจัดทำเป็นรายบุคคล 

ติดตามการจัดทำคู่มือของเจ้าหน้าทีใ่น
สำนักงานจัดทำเป็นรายบุคคล 

รายงานผลให้
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตทราบเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส และราย
ปีงบประมาณ  

กลุ่มอำนวยการ 
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ประเด็นการประเมิน วิธีการดำเนินการ  แนวทางการกำกับติดตาม  การรายงานผล  ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- O26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ดำเนินการพัฒนาตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ติดตามดำเนินการพัฒนาตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลให้
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตทราบเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส และราย
ปีงบประมาณ  

กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล/กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การ
ส่งเสริมความโปร่งใส 
- O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ติดตามการจัดทำช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบหน้าเว็บเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

รายงานผลให้
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตทราบเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส และราย
ปีงบประมาณ  

กลุ่มกฎหมายและ
คดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkn3.go.th:81/index.php/2020-06-26-05-29-24
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 2. ตัวช้ีวัดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

  ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ  
 

ประเด็นการประเมิน วิธีการดำเนินการ  แนวทางการกำกับติดตาม  การรายงานผล  ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ  

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดย
คำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ  
3.จัดทำแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดหาพัสดุ 
4. เปิดเผยข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน  

1. ตรวจสอบการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นรายเดือน  
2. ติดตามการสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดหาพัสดุเป็นรายเดือน  
3. ติดตามการเปิดเผยข้อมูล การ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานเป็นรายเดือน  

รายงานผลให้
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตทราบเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส และราย
ปีงบประมาณ  

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ภาคผนวก 
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- ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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- คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ 
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- รูปภาพกิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
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-  มาตรการต่างๆในการดำเนินงาน 



 

 

 

 

 
 

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                 

 
 



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 
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นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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