
 
 

 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  ปีงบประมาณ 2563   

1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 86.03 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( ผ่าน ) โดย ตัวชี้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนสูงสุด 99.81 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน 43.75 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 75.43 - - 
2559 68.67 ลดลง -6.76  
2560 94.24 เพ่ิมข้ึน +25.57  
2561 71.91 ลดลง -22.33  
2562 83.79 เพ่ิมข้ึน +11.88 
2563 86.03 เพ่ิมข้ึน +2.24 

 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

ของ 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.81 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 99.05 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 99.69 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินขงทางราชการ 99.52 AA ผ่าน 

5 การแก้ปัญหาการทุจริต 99.66 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.52 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.24 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.86 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 

 
ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา  ได้แก่  

1.  ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.1 , 9.2 และ 9.5    

          ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล   คะแนนโดยรวม  88.78 

• 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน   88.89   ( o1 – o9 )   ควรพัฒนา   

• 9.2 การบริหารงาน    75.00  ( 010 – 017 )  ควรพัฒนา   

• 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   100.00   ( o18 – o24 ) 

• 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  100.00  ( o25 – o28) 

• 9.5 การสร้างเสริมความโปร่งใส   80.00   ( o29 – o33 )  ควรพัฒนา   

2.  ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละ  85  และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    

คะแนน  43.75  รายละเอียด  ดังนี้  

• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน  87.50 (o34 – o41)                           
              ควรพัฒนา   

• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ไม่ได้คะแนน (o42 – o43)   

   ควรพัฒนาเร่งด่วน   
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การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน  

• จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85)  ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละ  85  และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต    คะแนน  43.75  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน  87.50 
(o34 – o41) ควรพัฒนา  และตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ไม่ได้คะแนน (o42 – 
o43)  ควรพัฒนาเร่งด่วน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการด าเนินการดังนี้ 

 
1. กําหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส   
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่ 
10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ตัวชี้วัดที่  1-9 ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้ วัด  ด า เนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเ พ่ือป้องกันการทุจริต  โดยก าหนด มาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล  
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ได้แก่ 

1) มาตรการมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

  7)  มาตรการประหยัดพลังงาน 
  8)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
 2.  การกําหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 3.  การก าหนดขั้นตอนมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 4.  การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 5.  การก าหนดการรายงาน สรุปผล 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง  มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ได้จัดท ำมำตรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำนอำศัยอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก ำหนด เรื่อง กำร
มีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐตำมมำตรำ ๕๔ รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับ
กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้อง
ด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ
ดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก ำหนดให้หลักกำรจัดกำรศึกษำให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำโดยมีกำรกระจำย
อ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมหลำยๆ ภำคส่วน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนตำมนโยบำย กำรจัดกำรศึกษำ และ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจงำนหรือลักษณะ
งำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำร แนวทำงปฏิบัติงำนที่
ชัดเจน วิธีกำรด ำเนินกำร ขั้นตอน กระบวนกำร ระยะเวลำ ในกำรมีส่วนร่วมที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีกรอบแนว
ทำงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำรแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ หรือกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมแบบสอบถำม มีกำรให้ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปัญหำ และน ำ
ข้อเสนอแนะ ปัญหำมำปรับปรุง พัฒนำ ต่อไปอย่ำงยั่งยืน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
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มำตรกำรมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก ำหนดเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

ต่อนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐตำมมำตรำ ๕๔ รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี 
ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับ
กำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์สังคม และสติปัญญำ
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรด้วย รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกลและพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ก ำหนดให้หลักกำรจัดกำรศึกษำ ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำโดยมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยให้ยืดหลักกำรมีส่วนร่วมหลำยๆ ภำคส่วนได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้นไป 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่ วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจงำนหรือลักษณะงำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้มีกำรก ำหนด
มำตรกำร แนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน วิธีกำรด ำเนินกำร ขั้นตอน กระบวนกำร ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน มี
ระยะเวลำในกำรมีส่วนร่วมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มี
กรอบแนวทำง กำรเข้ำมำมีส่วนร่วม กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำร
แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือกำรแสดงควำมคิดเห็น ตำมแบบสอบถำมและกำรประชุม อบรม สัมมนำ กำร
ประชำพิจำรณ์ ได้มีกำรให้ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปัญหำและน ำข้อเสนอแนะ ปัญหำ มำปรับปรุง พัฒนำ ต่อไป อย่ำง
ยั่งยืน 

๒. ข้อมูลหน่วยงำน 
ชื่อหน่วยงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
สังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สถำนที่ตั้ง 
๑๐๓/๑ หมู่ ๗ ถนนรณชัยชำญยุทธ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด๔๕๐๐๐ 
โทรศัพท์๐๔๓ - ๕๑๓๐๐๓ 
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๓.กำรวำงแผนมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต ๑ 
แนวทำง กำรวำงแผนมำตรกำรตำมภำรกิจ/ลักษณะงำน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมใน 

กำรวำงแผนเพ่ือให้ทุกกลุ่มงำนที่มีภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ก ำแพงเพชร เขต ๑ ร่วมรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
รวบรวม สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑โดยก ำหนดให้มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ร่วมกันและให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนให้ศึกษำ
ภำรกิจงำน ก ำหนดมำตรกำร ก ำหนดปฏิทินกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล เป็นต้น จึงจ ำเป็น
จะต้องมีมำตรกำร เพ่ือให้ตรงตำมวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุด ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔- และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ พร้อมทั้งเป็นนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๔. ค ำจ ำกัดควำม 
"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ข้ำรำชกำรในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหำร สถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ
ประชำชนทั่วไป 

"กำรมีส่วนร่วม" หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยควำมสมัครใจ ในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมลงมือกำรปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และกำรให้ประชำชน กลุ่มชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจ ก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำกำรด ำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตำมแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน 

๕. ขั้นตอนและมำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 

๑. ศึกษำภำรกิจงำน/
ลักษณะงำนของกลุ่ม 

ศึกษำภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ที่ต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรให้ภำค
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

๒. ก ำหนดมำตรกำร ๒.๑มีกำรบันทึกสั่งกำรจำกผู้บริหำร ที่ให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำ 
หลักมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็น ร่วมด ำเนินกำรในภำรกิจงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
๒.๒ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีส่วนร่วม 
๒.๓ มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำนของทุกกลุ่มงำน 
ตำมข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ำให้ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
๒.๔ ให้ผู้รับผิดชอบน ำผลสรุปไปด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ แก้ไข ให้ดีขึ้นอย่ำง 
ยั่งยืนต่อไป 
๒.๕ เมื่อผู้รับผิดชอบปรับปรุง พัฒนำ แก้ไข ด ำเนินกำรเรียบร้อย แล้วมีผลข้อดีหรือ 
ข้อเสียอย่ำงไร 
๒.๖ มีกำรบันทึกเสนอ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมข้อเสนอแนะ โดยรำยงำนให้ 
ผู้บังคับบัญชำได้ให้ควำมเห็นชอบ 
๒.๗ มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละภำรกิจงำน ภำยใน 
ปีงบประมำณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบต่อไป 
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ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
๓. ก ำหนดมำตรกำร
เสริม 

กลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน จะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

- มีลักษณะเป็นสรุปรำยงำนผล รำยงำนกำรประชุม ภำพประกอบหรือหลักฐำน 
อ่ืนๆ ที่เหมำะสม 

- มีเนื้อหำแสดงถึงตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุไว้ในกรอบ แนวทำงและ 
ขั้นตอน 

๔.ก ำหนดมำตรกำรให้
ภำค ประชำชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำร 
 
 
 

๔.๑ ภำรกิจงำน/ลักษณะงำนต้องก ำหนดกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชน/
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน  
     -    แสดงควำมคิดเห็น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 

- ใช้แบบสอบถำมส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/กำรประชำพิจำรณ์ กำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔.๒ มีกำรรำยงำนสรุปผล กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละภำรกิจงำน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ
และน ำไปปรับปรุงพัฒนำ แก้ไข ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

๕. ก ำหนดปฏิทิน กำร
ก ำกับ ติดตำมผลกำร
ด ำ เ นิ น ก ำ ร  ต ำ ม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

 

๕.๑ปฏิทินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร ตำมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

- ผู้รับผิดชอบของทุกกลุ่มงำน ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น ส่งสรุปรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ภำยในไตรมำสที่ ๒ หรือภำยในไตรมำสที่ ๔ 
๕.๒ ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมมำตรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน 
ส่วนเสียเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ สำมำรถรำยงำน
ตำมข้อค ำถำมกำรจัดเก็บข้อมูล เอกสำรหลักฐำนเป็นไปตำมเงื่อนไขของข้อ๐๓๓ และข้อ 
๐๔๓ 

๖. ภำรกิจงำน/ลักษณะงำน ของกลุ่มงำนทุกกลุ่ม ที่มีประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน 
ร่วมกลุ่มงำน 

กลุ่มงำน ภำรกิจงำน/ลักษณะงำน 
๑.กลุ่มอ ำนวยกำร ๑.กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน ภำครัฐหรือเอกชน 

ผู้รับผิดชอบ นาง สุปรานี  จันทราช,  นาง ไพจิตร  นิลผาย, นาง นันทพร  สุนรบดี 
๒. งำนกำรสร้ำงเครือข่ำย ประสำนสื่อมวลชน ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ควำม 
เคลื่อนไหวต่ำงๆ ทั้งเครือข่ำยภำยนอก และเครือข่ำยภำยในองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ นางสาว นิษชนก   อินอุ่นโชติ 
๓. ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนอื่น ประสำน รับบริจำคและให้ควำมช่วยเหลือ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียน ที่ประสบภัยต่ำงๆ 
ผู้รับผิดชอบ นาง นันทพร  สนุรบดี, นางสาววราภรณ ์ ขจรพงศ์ 
๔. งำนบริกำรจัดกำรขยะ 
ผู้รับผิดชอบ นางสุปรานี  จันทราช 
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ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
๒.กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

๑. งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐชรียา  ผิวหอม 
๒. กำรจัดสรรงบประมำณ และงบรำยจ่ำยอื่น ให้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำ และกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ นางเย็นใจ  อินทร์งาม, นางวิมลรัตน์   ค้อชากุล 
๓. งำนกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์ 
๔. งำนประสำนงำนและให้บริกำร งำนจัดตั้ง รวม และเลิกสถำนศึกษำ และงำนกำร 
ขยำยชั้นเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐชรียา  ผิวหอม และคณะ 

๓.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

๑. งำนแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาต ิ แสนประดิษฐ์, นาย สมศักดิ์  นันทะเสนา 
๒. รำยงำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ กำรขอจัดตั้งงบประมำณค่ำประเมินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทน และงำน 
ค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาพร  รดารงค์, นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 
๓.  งำนเลื่อนเงินเดือน และงำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลกร 
ทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาต ิ แสนประดิษฐ์ และคณะ 
๔. งำนบริกำรบุคลำกร 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาต ิ แสนประดิษฐ์, นางสาว เบญจวรรณ  อุตรมาตย์ 
๕. กำรคัดเลือกและสรรหำ และกำรท ำสญัญำลูกจ้ำง-พนักงำนรำชกำร 
ผู้รับผิดชอบ นางอาภรณ ์ อนันตา, นางสาวสิรภัทร  เสมารูจี, นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา 

๔.กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 
 

๑. งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนวสุขภำพอนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ เนตร 
นำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตยวนิัยนักเรียน 
กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 
ผู้รับผิดชอบ นางวงค์เดือน  ชูมนต์, นางล าดวน  พิมพ์วิชัย, นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์ 
๒. กำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ ์ ขจรพงศ์, นางสาวปิยะธิดา  ปริพุฒ 
๓. งำนส่งเสริมสนบัสนนุกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ กำรสอบนักธรรม สถำนประกอบกำร และสถำบนั สังคมอื่น 
ผู้รับผิดชอบ นางล าดวน  พิมพ์วิชัย, นางสนุันทา  อนันทวรรณ 
๔. งำนกำรรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสนุันทา  อนันทวรรณ 
๕. กำรประสำนงำนกำรให้ทุนกำรศึกษำของหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบ นางสนุันทา  อนันทวรรณ 
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ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
๕ .  ก ลุ่ ม บ ริ ห ำ ร ง ำ น
กำรเงินและสินทรัพย์ 

๑.  จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ย ของข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้รับผิดชอบ นางอภันตร ี มงคลรัฐ 
๒. ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอใชส้ิทธิ์ และขออนุมัติกำรใชส้ิทธิ์เบิกค่ำเช่ำบ้ำน ด ำเนินกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจ ำเดือน และเบิกจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษดา   มหาราช 
๓. ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอรับเงินบ ำนำญ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จ บ ำเหน็จด ำรงชีพ 
ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจำ้งประจ ำ และเบิกจ่ำยเงนิ 
สวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร ค่ำรักษำพยำบำล ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ผู้รับผิดชอบ นางชตุิกาญจน ์  จิรโรจน์วนชิ, นางอัญชล ี ลี้รัตนศิร,ิ  
นางจีราภรณ์  สาสีเสาร์, นางสภุาพ  ข้องชัยภูม ิ
๔. เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน คำ่จ้ำง ของข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นางอภันตร ี มงคลรัฐ 
๕. กำรขออนุญำตรื้อถอน กำรจ ำหน่ำยรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงออกจำกทะเบียนที่รำช 
พัสดุ และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กับโรงเรียนในสังกัดเก่ียวกับระบบ e-GP 
ผู้รับผิดชอบ นางวชัราภรณ ์ อุ่นสมัย, นางสาวสปุราณ ี สาข ี
๖.  ด ำเนินกำรวำงเบิกเงินงบประมำณในงำนที่รับผิดชอบในระบบ GFMIS 
ผู้รับผิดชอบ นางอัญชล ี ลี้รัตนศิริ, นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
๗.เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งชั่วครำวในลักษณะงบด ำเนนิงำนที่มไิด้เปน็กำรจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสปุราณ ี สาข ี

๖. กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำ 

๑. กำรประสำน ส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนอื่นในกำรจัดท ำหลักสูตร และกำรจดักำรศึกษำพิเศษ ผู้ที่มี 
ควำมสำมำรถพิเศษ กำรจัด ห้องเรียนคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมินต่ำงๆ 
ผู้รับผิดชอบ นำยสมัย  สลักศิลป์ และศึกษำนิเทศกท์ุกคน 
๒. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
ผู้รับผิดชอบ นำยสมัย  สลักศิลป์  นำยเรืองศิลป์  เห็มชัย 

๗. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

๑. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ พัฒนำ 
ปรับปรุงระบบกำรจัดกำร เรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ 
๒. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง 
๓. ติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
ทั้ง ๓ งำน  ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์  บานไธสง, นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง 
 



10 
 

ขั้นตอน มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
๘. กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

กำรคัดเลือกดีเด่นต่ำงๆกำรขออนุญำตไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำกำร
ขอรับทุนต่ำงๆงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายด าริ  จันทรวิภาค, นางเพชรรัตน์  วงษ์คุย 

๙. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ศรี 

๑๐. หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 
 

๑. งำนตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบ นางสาว ศิริมา  ทองก้านเหลือง 
๒. ให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ปัญญำใน 
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยและหน่วยรับตรวจในสังกัดในควำมรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริมา  ทองก้านเหลือง 
๓. จัดท ำคู่มือ หรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและผลงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริมา  ทองก้านเหลือง 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำนภำยใต้

กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำร
ทุจริตในวงกว้ำง โดยประชำชนไทยต้อง ก้ำวข้ำมค่ำนิยมอุปถัมภ์และควำมเพิกเฉยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ
นโยบำยของรัฐบำลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557  ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในระบบรำชกำร และสร้ำงเสริมระบบคุณธรรม 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไป
ด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน รวมทั้งได้รับควำมไว้วำงใจ
และควำมเชื่อมั่นจำก ประชำชน จึงได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้น และเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของรัฐเพ่ือป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงขอประกำศใช้มำตรกำรดังกล่ำว เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน รวมทั้ง
ลูกจ้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ดังมำตรกำรแนบ
ท้ำยประกำศนี ้

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ กำรตัดสินใจที่ถูกแทรกแซง                      

ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยท ำให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วน ใหญ่เสีย
ไป หรือเรียกว่ำ "กำรขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกำรกระท ำ
ดังกล่ำว เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม ถือว่ำเป็นกำรทุจริต ประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงำนรำชกำร
ของประเทศไทย โดยเฉพำะปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรทุจริต ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง ท ำให้มีกำร
ปรับปรุงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรปรำบปรำม กำรทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหำและสถำนกำรณ์ที่เผชิญอยู่หรือก ำลัง
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงำนทุก ภำคส่วนจึงจ ำเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้มีมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสเทียบเท่ำ สำกล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้ตระหนักเห็นควำมส ำคัญต่อ                  
กำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ ได้วำงมำตรฐำนทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอำไว้ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้แนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัว            
กับผลประโยชน์สู่กำรปฏิบัติตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย                
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. เจ้ำพนักงำนของรัฐ (เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ                 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑.๑ ไม่เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำน  
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก ำกับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 

๑.๒ ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน
ของรัฐ ที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในกำรก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
ไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด โดยต้องด ำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะดังกล่ำวภำยใน ๓ วันนับแต่วันที่เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่ง 
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   ๑.๓ ไม่รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ       
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่
รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำน ของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกำรก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน
จ ำกัด ไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด โดยต้องด ำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะดังกล่ำว ภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่ง๑.๔ ไม่เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงใน
ธุรกิจ ของเอกชน ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น 
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อำจ
ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระ 
   ๑.๕ ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้จำกผู้ใดนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจ ตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์ และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด และให้รวมถึงกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพันจำกกำรเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐมำแล้ว
ยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับกำรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จำกบุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือญำติที่ให้ตำม
ประเพณหีรือตำมธรรมจรรยำตำมฐำนำนุรูป๒. คู่สมรสของเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสำมีภรรยำโดย
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑ (๑.๑ - ๑.๔) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด ำเนินกำรอยู่ 
ก่อนที่เจ้ำพนักงำนของรัฐจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งกำรปฏิบัติตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.เรื่อง กลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓  ดังนี้ 
  ๑. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรีอประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลนอกหรือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้
ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ คือ 
   ๑.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสม ตำม
ฐำนำนุรูป 
   ๑.๒ รับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติ มีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 
   ๑.๓ รับทรัพย์สอนหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
  ๒. ต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่ง
เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมีรำคำหรือมูลค่ำ
มำกกว่ำธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2 ซึ่งได้รับมำแล้ว โดยมีควำมจ ำ เป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรี 
มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล หำกผู้บังคับบัญชำมีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
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ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ นั้นส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของ หน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  กำรปฏิบัติตนในระหว่ำงที่ เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย                    
กำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
  กรณีเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญำต จำกคณะกรรมกำร
ควบคุมกำรเรี่ยไรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเรี่ยไร ซึ่งมิใช่หน่วยงำนของรัฐจะต้องไม่กระท ำกำร 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ใช้หรือแสดงต ำแหน่งหน้ำที่ให้ปรำกฏในกำรด ำเนินกำรเรี่ยไร่ไม่ว่ำจะ เป็นหำรโฆษณำ           
ด้วยสิ่งพิมพ์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพิมพ์หรือสื่ออย่ำงอ่ืนหรือด้วยวิธีกำรอ่ืนใด 
 
  ๒. ใช้สั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำหรือบุคคลใดช่วยท ำกำรเรี่ยไรให้ หรือกระท ำ                  
ในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภำวะจ ำยอม ไม่สำมำรถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท ำกำรเรี่ยไร ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมทั้งนี้ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน รวมทั้งลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด หำกผู้ใดกำรอับเป็นกำรฝ่ำฝืน
มำตรกำรดังกล่ำว ให้ถอืว่ำเป็นกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำนภำยใต้

กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบำยของรัฐบำลโดยพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557                       
ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร และสร้ำงเสริม
ระบบคุณธรรม 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ได้จัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับ
สินบน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ขึ้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำแห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  จึงประกำศมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ดังมำตรกำรแนบท้ำย
ประกำศนี ้

จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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มาตรการในการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ โดยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำงในสังกัด มี
คุณธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน โดยปรำศจำกกำรรับสินบน ดังนี้ 

๑. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรให้หรือกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ซึ่งมีดังนี้ 

  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำ ตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำม
ฐำนำนุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้อ่ืนซึ่งมิใช่ญำติ มีรำคำหรือมูลค่ำใน กำรรับจำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 

  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๑.๒ ของขวัญทั้งหมดที่มีค่ำทำงประวัติศำสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งำนศิลปะ  พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กแต่ก็ถือว่ำเป็นของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำจะมีรำคำ
เท่ำใด 

 ๑.๓ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่ 
ต้องรำยงำน หรืออำจะเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

 ๑.๔ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำเกิน ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน 
หน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ 

 ๑.๕ ถ้ำของขวัญหรือประโยชน์ ที่มีค่ำทำงตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บำท และเจ้ำหน้ำที่                  
มีควำมจ ำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำสมควรให้ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้นๆ รับ
ทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

 ๑.๖ ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,00๐ บำท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนขณะด ำรงต ำแหน่งเดิม ของขวัญ
ในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออกจำกงำน เป็นต้น 
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๑.๗ ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำของของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำนของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ 
  ๑.๘ ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ ได้ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้รับบริกำรแม้จะต่ำงคนต่ำง
กลุ่ม เพ่ือเป็นกำรขอบคุณ ในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำนของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 
  ๑.๙ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับกำรเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำก  ผู้รับบริกำร 
(ประชำชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอบ่อยครั้ง อำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพล บิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบและคำดหวังว่ำ
จะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ 
  ๑.๑๐ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ 
  ๒. ค่ำรับรองที่เป็นค่ำใช้จ่ำยสุ่มเสี่ยง เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงควำมสัมพันธ์อัน
ดีต่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑  ซึ่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น พำไปรับประทำนอำหำรที่โรงแรมหรู มอบบัตร ก ำนัล ของห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดัง ให้ใน
โอกำสวันเกิด เป็นต้น กำรรับค่ำรับรองหรือของขวัญนั้น ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต้องค ำนึงถึงเงื่อนไขตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑0๓ โดยค่ำรับรองและ
ของขวัญต้องรับเนื่องในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำที่
ปฏิบัติกันในสังคมเท่นั้น และมูลค่ำของกำรรับรองและของขวัญนั้น ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน ๓,0๐๐ บำท เช่น 
บุคคลภำยนอกมอบกระเช้ำผลไม้ มูลค่ำ ๕๐0 บำท ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑  เนื่องในโอกำสเยี่ยมไข้ได้ 
  ๓. กำรเรี่ยไร ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำง ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑  ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ที่ ศธ 
๑๔๐๐๙/วด๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทน เพื่อ
โอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 
  ๔. กำรรับเปีะเจี๊ยะ (รับฝำกนักเรียน ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำง ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรทุจริตในกำรเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำต่อไป ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่ ศธ .๔๐๐๙/๑๐๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มนีำคม ๒๕๖๑ และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่ ศธ 0๔๐๐๙/ว ๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรเรียกทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกำสในกำร เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำนภำยใต้

กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบำยของรัฐบำลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557  ได้รวมถึง
นโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันในระบบรำชกำร และสร้ำงเสริมระบบคุณธรรม 
  ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง โดยประชำชนไทยต้องก้ำวข้ำม
ค่ำนิยมอุปถัมภ์และควำมเพิกเฉยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชำชน รวมทั้งได้รับควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน จึงได้ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ตั้งอยู่บนมำตรฐำนทำงคุณธรรม จริยธรรมและควำม โปร่งใสจึงขอประกำศใช้
มำตรกำรดังกล่ำว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร ทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ยืดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ดังมำตรกำรแนบท้ำยประกำศนี้จึงประกำศให้
ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 
กำรทุจริต (Corruption) เป็นกำรใช้อ ำนำจให้ได้มำหรือกำรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทำงมิ ชอบเพ่ือประโยชน์

ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ชื่อก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ส่วนรวม กำรทุจริตใน ปัจจุบัน เกิดขึ้นได้ในหลำย
รูปแบบ อำทิ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน กำรรับสินบนไม่ว่ำจะเป็นของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด กำรปกปิด
ข้อเท็จจริง กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ไม่เพียงเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่เป็น
ปัญหำสะสมมำนับแต่อดีต โดยเจ้ำพนักงำนของรัฐ มักจะใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสวงหำผลประโยชน์อันมิ ควรได้ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน ด้วยกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ หน้ำที่หรือในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือ
หน้ำที่ ทั้งที่ตนไม่ได้มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น กำรกระท ำดังกล่ำว ถือว่ำเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หำกเกิดกำรทุจริตขึ้นในหน่วยงำน จะ
ท ำให้กำรบริหำรงำนขำดประสิทธิภำพ เกิดควำมไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งท ำให้
ประชำชนขำดควำมไว้วำงใจ เชื่อมั่น และศรัทธำ ท้ำยที่สุดท ำให้เกิดกำรร้องเรียนกำรทุจริตในหน่วยงำนขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้ตระหนักถึงควำมโปร่งใส รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กรณีหำกเกิดกำรร้องเรียนขึ้น ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 
เขต ๑ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต เพ่ือให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕'๖๔) และมำตรฐำนทำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ใน
กำรบริหำรกำรภำยในหน่วยงำน ดังนี้ 

๑. กำรร้องเรียนกำรทุจริตต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน เสียหำย อันเนื่องมำจำก 
เจ้ำหน้ำที่กระท ำ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
 ๑.๒ กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืน 
 ๑.๓ กระท ำควำมผิดอันเนื่องมำจำกกำรประพฤติมิชอบ 
๒. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตจำกช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒.๒ ร้องเรียนผ่ำนอีเมล์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒.๓ ร้องเรียนเป็นหนังสือส่งผ่ำนมำทำงไปรษณีย์ 
 ๒.๔ ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ 

  ๒.๕ ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรสำร 
๓. กำรบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๓.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่  หมำยเลข โทรศัพท์
ติดต่อ ของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถำนที่เกิดเหตุ 
 ๓.๒ ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
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๔. กำรรับ และพิจำรณำเรื่องร้องเรียน 
 ๔.๑ เจ้ำหน้ำที่ต้องอ่ำนหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสำรประกอบกำรร้องเรียน

โดยละเอียด 
๔.๒ สรุปประเด็นกำรร้องเรียนโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ หำกเรื่องร้องเรียนมีประเด็นเกี่ยวข้อง

กับกฎหมำยให้ระบุตัวบทกฎหมำยเสนอผู้บังคับบัญชำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
๔.๓ หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงำน หำกมีควำมเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหรือกำร

เอำใจใส่ของหน่วยงำนก็ควรใส่ควำมเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย 
๔.๔ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องคุ้มครองควำมปลอดภัยให้แก่ผู้

ร้องเรียนและพยำนที่เกี่ยวข้อง ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และประทับตรำ "ลับ" ในเอกสำรทุกแผ่น 
๔.๕ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ แจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่ำจะเป็นอันตรำย

ต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ำยส ำเนำค ำร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแต่หำกเป็นกำรกล่ำวหำใน
เรื่องที่เป็นภัยร้ำยแรงและน่ำจะเป็นอันตรำยต่อผู้ร้องเป็นอย่ำงมำก ก็ไม่ควรส่งส ำเนำค ำร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค ำร้องและพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องและประทับตรำ "ลับ" ในเอกสำรทุกแผน 

4.๖ เมื่ออ่ำนค ำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่ำ เรื่องน่ำเชื่อถือเพียงใด หำกผู้ร้องแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์
มำด้วย ควรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่ำ ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริงเพรำะบำงครั้งอำจมีกำรแอบอ้ำง
ชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้ร้อง วิธีกำรสอบถำมไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นกำรร้องเรียนก่อน ควรถำมว่ำท่ำนได้ส่งเรื่องร้องเรียน
มำจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหำกผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่ำ โทรศัพท์มำเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบกำร
สนทนำ 

๕. หลักเกณฑ์วิธีกำรตอบสนองข้อร้องเรียน และกำรแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ 
๕.๑ กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำรเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
๕.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 

เขต ๑ ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้องในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่อไป 

 ๕.๓. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียน ควำมไม่ 
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยังหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

๖. กำรติดตำมแก้ไขข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๓๐ วันท ำกำรเพ่ือเจ้ำหน้ำที่จะได้

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 
๗. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 ๗.๑ ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน 
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 ๗.๒ ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำองค์กรต่อไป 
 

๘. มำตรฐำนงำน 
 ๘.๑ กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

๘.๒ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้กลุ่มกฎหมำยและคดี ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำส่งเรื่องให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วันท ำกำร 

๙. กำรติดตำมประเมินผล 
 กลุ่มกฎหมำยและคดี จัดท ำข้อมูลสถิติกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งปัญหำ อุปสรรค  

แนวทำงกำรแก้ไข แล้วรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ทรำบ ตำม
ปฏิทินกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำนภำยใต้
กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบำยของรัฐบำลโดย พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557                   
ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร และสร้ำงเสริม
ระบบคุณธรรม 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นไป
ด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน รวมทั้งได้รับควำมไว้วำงใจ
และควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน จึงได้ก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรใช้ดุลพินิจ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ตั้งอยู่บนมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม และควำม
โปร่งใส รวมทั้งเพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จึงขอประกำศใช้มำตรกำรตรวจสอบกำร
ใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 

๑. ด้ำนภำรกิจหลัก 
๑.๑ ให้ทุกกลุ่มงำนในสังกัดจัดให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนโดยให้ 

ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมคู่มือ  หลักเกณฑ์ หรือ
มำตรฐำน รวมทั้งให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจัดให้มีกำร 
เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน สู่สำธำรณชนให้รับทรำบ 

๑.๒ ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ หรือผู้ปฏิบัติงำน ตรวจสอบดังนี้ 
๑.๒.๑ มีกำรจัดให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ

กลุ่มงำน ในสังกัดหรือไม่ 
๑.๒.๒ คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
๑.๒.๓ มีกำรเผยแพร่คู่ มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ งำน               

ของแต่ละกลุ่มงำนในสังกัด สู่สำธำรณชนให้รับทรำบหรือไม่หำกตรวจสอบพบว่ำ ไม่มีคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนก็ให้ด ำเนินกำรจัดให้มีโดยเร็ว แต่หำกพบว่ำคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนที่จัดท ำขึ้นมีควำมไม่

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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เหมำะสมหรือเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อกำรใช้ดุลพินิจที่อำจน ำมำซึ่งควำมไม่เป็นธรรมและโปร่งใส ในกำรปฏิบัติงำน ก็
ให้ด ำเนินกำรทบทวนแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดควำมเหมำะสม ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส 

๑.๓  จั ดท ำ ร ำย ง ำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมคู่ มื อ  หลั ก เ กณฑ์  ห รื อมำตรฐ ำน                   
กำรปฏิบัติงำน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

๑.๔ ให้ผู้ปฏิบัติงำนพิจำรณำทบทวนคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
ของ แต่ละกลุ่มงำนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่ำงน้อยปีงบประมำณละ ๑ ครั้ง 

๒. ด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน                 

ให้เป็นไป ตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
รวมทั้ง กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

๒.๒ ให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐรวมทั้ง 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ด ำเนินกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ กำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น คุ้มค่ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒.๔ ให้หน่วยตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด

จ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ รวมทั้งกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เกิดควำมถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒.๕ จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

รวมทั้งกำรใช้จ่ำยงบประมำณสู่สำธำรณชนให้รับทรำบ 
๓. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน                  
ให้เป็นไป ตำมคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรและ
กำรพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๒ จัดให้มีกำรเผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร และกำรพัฒนำบุคลำกร สู่สำธำรณชนให้รับทรำบทั้งนี้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รวมทั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด  เขต ๑ ยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง   มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำนภำยใต้

กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบำยของรัฐบำลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557  ได้รวมถึง
นโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันในระบบรำชกำร และสร้ำงเสริมระบบคุณธรรม 
  พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ 
ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร 
แผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ด้ำนแนวทำงกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปด้วย 
ควำมมีคุณธรรม โปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
จึงก ำหนดมำตรกำร ดังนี้ 

๑. มำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใส 
๑.๑ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

หลัก ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
๑.๑.๑ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร 
๑.๑.๒ จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
๑.๑.๓ ด ำเนินกำรโครงกำร 

๑.๒ ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใส ดังนี้ 
๑.๒.๑ ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หลังจำกวันที่ได้รับ 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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กำรจัดสรร งบประมำณ 
๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้สำธำรณชนตรวจสอบข้อมูล 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงกำรงบประมำณ 
  

๑.๒.๓ ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเก่ียวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๓ กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้
สำธำรณชนทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๑.๓.๒ ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัด

จ้ำง แต่ละโครงกำร 
๑.๓.๓ ประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร 
 ๑.๓.๔ ประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๑.๔ วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้ 

๑.๔.๑ ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
๑.๔.๒ น ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณปีที่ผ่ำนมำในกำร

ปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน ปีงบประมำณปัจจุบัน 
๑.๕ มีช่องทำงให้ประชำชนถึงข้อมูลของหน่วยงำน ดังนี้ 

๑.๕.๑ มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนของหน่วยงำน 
๑.๕.๒ มีข้อมูลอ ำนำจหน้ำที่ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

หรือสื่ออ่ืนๆ 
๒. มำตรกำรด้ำนควำมพร้อมรับผิดชอบ 

๒.๑ ผู้บริหำรจะต้องแสดงเจตจ ำนงที่มุ่งน ำหน่วยงำนให้มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต และพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบ หำกหน่วยงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดย
ส่วนรวม 

๒.๒ ผู้บริหำรจะต้องสนับสนุนงบประมำณหรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและ
ชื่อสัตย์ สุจริตมำกข้ึนในหน่วยงำน 

๒.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเต็มใจ 
เต็มควำมสำมำรถ มีควำมกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

๒.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบมำกกว่ำส่วนตัว 

๒.๕ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องมีส่วนในควำมรับผิดชอบ  
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หำกเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำดของตนเอง 
๒.๖ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องเปิดโอกำสพร้อมรับฟังกำร

วิพำกษ์ หรือติชม จำกประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. มำตรกำรด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

๓.๑ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ 
อ่ืนใดเพ่ือแลกกับกำรให้บริกำร หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

๓.๒ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง 

๓.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่มีส่วนเสียในสัญญำโครงกำร  
หรือมีสัมปทำนใด ๆ ของ หน่วยงำน 

๓.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ 
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญำ โครงกำร หรือสัมปทำนใดๆ 

๓.๕ กำรด ำเนินงำนกำรอนุมัติต่ำงๆ จะต้องไม่มีกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมืองหรือ          
ผู้มีอ ำนำจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 ๔. มำตรกำรด้ำนวัฒนธรรม คุณธรรม ภำยในองค์กร 
๔.๑ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องมีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรม 

กำรท ำงำนที่ดี มีคุณธรรมและชื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
๔.๒ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เมื่อพบเห็นกำรทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้อง

ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
๔.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อกำร

กระท ำกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
๔.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้

ในรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
๔.๕ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำศึกษำ จะต้องไม่กระท ำกำรใดๆที่เป็นกำรเอ้ือ

ประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๔.๖ ให้มีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้

อย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔.๗ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้องด ำเนินงำนอย่ำงมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำก

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ และสำมำรถยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔.๘ ให้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๔.๘.๑ ให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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๔.๘.๒ ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมรู้เรื่องกำร 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 

๔.๘.๓ ให้กำรปรับปรุ งขั้ นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติ งำน หรือระเบียบ                    
เพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.๙ ให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน โดยให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ 

๔.๑๐ ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน ดังนี้ 
๔.๑๐.๑ ให้มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำง

โปร่งใส 
๔.๑๐.๒ ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของ

หน่วยงำน ให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 

๕. มำตรกำรด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
๕.๑ กำรคัด เลื อก บรรจุ  แต่ งตั้ ง โยกย้ ำย  เลื่ อนระดับ กำร เลื่ อนขั้ น เงิน เดื อน                        

กำรพิจำรณำ ควำมดี ควำมชอบ หรือกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ แอบแฝง 

๕.๒ สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อรักษำเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถบนพ้ืนฐำนของ 
ควำมด ี

๕.๓ ให้มีกำรคัดเลือกผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 

๕.๔ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น คุ้มค้ำ โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้

๕.๕ ให้มีกำรมอบหมำยงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงำนในเรื่องส่วนตัว 
๕.๖ ให้ค ำแนะน ำ และร่วมแก้ปัญหำในงำนที่ได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
๕.๗ ให้มีกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อม

อย่ำง สม่ ำเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ขั้นตอน อย่ำงเคร่งครัด เป็นมำตรฐำน และยืดหลักควำม

ถูกต้อง อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๕.๙ ต้องปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม เท่ำเทียมกัน 
๕.๑๐ ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ดังนี้ 

๕.๑๐.๑ ให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
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๕.๑๐.๒ ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลัก โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน มีกำรเปรียบเทียบขั้นตอน 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกับกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจน ปัญหำอุปสรรคและแนวทำง ใน
กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

๕.๑๑ ให้มีกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร ตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรม ดังนี้ 
          ๕.๑๑.๑ ให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก และระยะเวลำที่ใช้

ในกำรด ำเนินกำร ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 
๕.๑๑.๒ จัดให้มีระบบกรป้องกันหรือกำรตรวจสอบ เพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำร

ปฏิบัติ หน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก 
๖. มำตรกำรด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 

๖.๑ ถ่ำยทอดประกำศนโยบำย มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำม
โปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้ ให้
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดได้รับทรำบ 

๖.๒ น ำประกำศนโยบำย มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส 
ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับนี้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ 
http://www.roiet1.go.th และช่องทำงกำรสื่อสำรหรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ อ่ืนๆ 

๖.๓ ให้ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงต่อเจ้ำหน้ำที่ ภำยในหน่วยงำน ในครำวประชุมภำยในหรือ
กำรประชุมประจ ำเดือน ในกำรที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

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

  ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๕ ได้ก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนให้ส่วน
รำชกำร ลดกำรใช้พลังงำนลงอย่ำงน้อยร้อยละ ๑0 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ ได้
ก ำหนดมำตรกำรเร่งด่วนเพ่ือรองรับวิกฤติด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ ตลอดจนก ำชับให้ทุกภำคส่วนลดกำรใช้พลังงำนให้ได้
ตำม เป้ำหมำยและเพ่ือให้เกิดควำมพร้อมและควำมร่วมมือในกำรประหยัดพลังงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดมำตรกำรให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประหยัด
พลังงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนด
มำตรกำรให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในส ำนักงำน ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. กำรใช้เครื่องปรับอำกำศ 
๑.๑ ลดชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ โดยก ำหนดกำรเปิด-ปิด เครื่องปรับอำกำศ  

ในช่วงเช้ำเวลำ   ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
๑.๒ ตั้งอุณหภูมิปรับอำกำศให้เหมำะสมที่ ๒๕  องศำเซลเซียส 
๑.๓ งดกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศในวันหยุดรำชกำร และกรณีกำรอยู่เวรยำมกลำงคืน 

โดยให้ใช้พัดลมแทน 
๑.๔ บ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกำร 

- ท ำควำมสะอำดแผงกรองอำกำศและคอยล์ควำมเย็นอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
- ท ำควำมสะอำดชุดระบำยควำมร้อนที่ติดตั้งภำยนอกอำคำรทุกๆ ๕ เดือน 

๑.๕ ลดภำระกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ โดย 
- ป้องกันควำมร้อนเข้ำสู่อำคำร โดยกำรติดตั้งกันสำดหรือปลูกต้นไม้เพ่ือให้เกิด 
- ย้ำยสัมภำระสิ่งของที่ไม่จ ำเป็นออกจำกห้องปรับอำกำศ 
- เปิด-ปิด ประตู เข้ำ-ออก ของห้องที่มีกำรปรับอำกำศเท่ำที่จ ำเป็น 
- ระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอำกำศเปิดค้ำงไว้ 

๒. กำรใช้ไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
๒.๑ เปิดไฟฟ้ำและแสงสว่ำงในห้องท ำงำนเฉพำะเท่ำท่ีปฏิบัติงำนอยู่ ปิดไฟฟ้ำและ 

แสงสว่ำงที่ไม่จ ำเป็นในกำรใช้งำน 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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๒.๒ ปิดไฟฟ้ำช่วงพัก เวลำ ๑๒.00 น.- ๑๓..๐ น. และเวลำ ๑๖.๓๐ น. หรือหลังเลิกงำน 
๒.๓ กำรใช้ไฟฟ้ำภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำรให้ใช้เฉพำะที่จ ำเป็น จุดใดที่ 

สำมำรถรับแสงสว่ำงจำก ภำยนอกได้เพียงพอ ให้งดกำรใช้ไฟฟ้ำ 
๒.๔ ถอดปลักไฟฟ้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งำน และถอดปลักไฟฟ้ำกระติกน้ ำร้อนเมื่อน้ ำเดือด 
๒.๕ ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประหยัดพลังงำนตำมมำตรฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูง  

ห้ำมใช้หลอดไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน (มอก.) 
๒.๖ กำรเปิด-ปิดไฟฟ้ำในเวลำกลำงคืนของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้ำ 

เฉพำะจุดที่จ ำเป็น และไม่ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินรำชกำร 
๒.๗ บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ และต่อเนื่องโดยกำรท ำควำม 

สะอำดฝำครอบ โคมไฟ หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคมไฟ เพ่ือให้อุปกรณ์แสงสว่ำงมีควำมสะอำดและให้แสง
สว่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยตรวจสอบเครื่ องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ไฟฟ้ำ หำกพบควำมช ำรุดให้
ด ำเนินกำรป้องกัน และซ่อมแซมโดยทันที 

๓. กำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำน 
๓.๑ คอมพิวเตอร์ 
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงเวลำพักเท่ียง (๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น) 
- ปิดจอภำพเม่ือไม่ใช้งำนนำนเกินกว่ำ ๑๕ นำที หรือในเวลำพักเท่ียง 
- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภำพอัตโนมัติ เมื่อไม่มีกำรใช้งำน 

ภำยใน ๑๕ นำที เพรำะหน้ำจอคอมพิวเตอร์ก็จะกินกระแสไฟฟ้ำประมำณ ๗0% ของทั้งหมด 
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลักเมื่อเลิกใช้งำน 
- ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งำน 
๓.๒ โทรศัพท์ 
- ให้ใช้โทรศัพท์เฉพำะงำนรำชกำรเท่ำนั้น 
- ให้มีสมุดบัญชีคุมกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกล 
- ไม่ควรใช้โทรศัพท์ครั้งละนำนๆ 
- ใช้กำรติดต่อผ่ำนระบบ Internet แทน 
- ใช้กำรติดต่อผ่ำนระบบ Socail Network เช่น Line 

๔. มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
๔.๑ ขับรถด้วยควำมเร็วไม่เกิน ๙0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
๔.๒ ให้พนักงำนขับรถตรวจเช็คเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประจ ำรถยนต์เป็นประจ ำ 

สม่ ำเสมอเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔.๓ วำงแผนก่อนออกเดินทำง วิเครำะห์เส้นทำง หำกไปทำงเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
๔.๔ ตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทำง 
๔.๕ ตรวจลมยำงสม่ ำเสมอทุกสัปดำห์ 
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๔.๖ ไม่เปิดเครื่องปรับอำกำศขณะสตำร์ทเครื่องยนต์ 
๔.๗ ไม่อุ่นเครื่องก่อนออกรถ 
๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ 
๔.๙ ลดกำรเดินทำงที่ไม่จ ำเป็น โดยใช้กำรติดต่อผ่ำนทำงระบบ Internet และ Line 
๔.๑๐ ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด 
๔.๑๑ ปลุกจิตส ำนึกให้พนักงำนขับรถ /เจ้ำหน้ำที่ขับรถให้ถูกวิธี 

๕. มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรประหยัดน้ ำประปำ 
๕.๑ ไมใช้น้ ำประปำรดต้นไม้ หรือล้ำงรถ 
๕.๒ ให้นักกำรภำรโรง/ยำม ตรวจสอบท่อน้ ำประปำทุกวัน เมื่อเจอท่อแตกหรือซึม 

ให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขทันท ี
๕.๓ ให้ผู้ใช้น้ ำเปิดและปิดน้ ำทุกครั้ง 
๕.๔ ให้ลูกจ้ำงประจ ำที่รับผิดชอบอำคำรแต่ละชั้น ตรวจสอบก๊อกน้ ำในห้องน้ ำ/ห้องส้วม                     

เมื่อเลิกงำน 
๕.๕ ให้ผู้รับผิดชอบเวรภำคกลำงคืนตรวจสอบดูก๊อกน้ ำในห้องน้ ำห้องส้วมทุกชั้น 
๕.๖ กำรเปิดก๊อกน้ ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ ำไปที่ระดับแรงสูงสุด 
๕.๗ ปิดก๊อกน้ ำทุกครั้งหลังจำกกำรใช้งำนแล้วเสร็จ 
๕.๘ กำรล้ำงท ำควำมสะอำดรถยนต์ของพนักงำนขับรถยนต์ ให้ใช้ผ้ำชุบน้ ำจำกถังใน 

กำรเช็ดถูท ำควำมสะอำด ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำยยำงต่อท่อน้ ำประปำฉีดล้ำง 
๕.๙ หำกพบอุปกรณ์ใช้น้ ำช ำรุด ให้รีบซ่อมบ ำรุงกำรรั่วไหลของน้ ำทันที่ เพ่ือลดกำร 

สูญเสียของน้ ำ 
๕.๑๐ กำรล้ำงท ำควำมสะอำดรถยนต์ของพนักงำนขับรถให้ใช้ผ้ำชุบน้ ำจำกถัง ในกำร 

เช็ดถูท ำควำมสะอำด ห้ำมใช้สำยยำงต่อท่อประปำฉีดล้ำงโดยตรง 
๕.๑๑ ห้ำมน ำรถยนต์ส่วนตัวเข้ำมำเช็ดล้ำงภำยในส ำนักงำนฯ 
๕.๑๒ กำรรดน้ ำต้นไม้ ให้มีกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง และควรใช้ Sprinkler หรือ ฝักบัว 

รดน้ ำต้นไม้แทนกำรฉีดน้ ำด้วยสำยยำงหรือปล่อยน้ ำทิ้งไว้ จะช่วยประหยัดน้ ำได้มำกกว่ำ 
๕.๑๓ ไม่ควรรดน้ ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพรำะน้ ำจะระเหยหมดไปเปล่ำๆ ควรรดน้ ำ 

ต้นไม้ในตอนเช้ำ ที่อำกำศยังเย็นอยู่ 
๕.๑๔ รณรงค์ให้มีกำรใช้น้ ำอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมจุดที่ใช้น้ ำ 

๖. มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติประหยัดค่ำไปรษณีย์ 
๖.๑ ส่งเอกสำรโดยวิธี EMS เฉพำะเรื่องท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเท่ำนั้น 
๖๒ ให้มกีำรส่งเอกสำรทำง E-mail แทนกำรส่งทำงไปรษณีย์ 
๖.๓ ให้รวบรวมเอกสำรที่จะส่งให้หน่วยงำนเดียวกันในซองเดียวกันโดยพิจำรณำตำม 

ควำมเหมำะสมของเอกสำร 
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๗. มำตรกำรประหยัดกระดำษ 
๗.๑ ควรใช้กระดำษท่ีพิมพ์เสียหรือถ่ำยเอกสำรเสียมำใช้ในกำรบันทึกเสนอ หรือใช้เป็นคู่ฉบับ 
๗.๒ เอกสำรกำรประชุม ควรแจกเฉพำะเอกสำรที่จ ำเป็น 
๗.๓ ตรวจทำนงำนบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ให้ดี ดู Preview ก่อนสั่งพิมพ์ 
๗.๔ ไม่พิมพ์เอกสำรเกินควำมจ ำเป็น 
๗.๕ ควรใช้กำรสื่อสำรส่งผ่ำนข้อมูลทำง IT แทนกำรใช้กระดำษ 
๗.๖ ซองจดหมำยหรือซองใส่เอกสำรที่ได้รับมำให้น ำกลับมำใช้ใหม่ 
๗.๗ ผู้ควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ควรพิจำรณำตรวจสอบกำรเบิกท่ีซ้ ำ ถี่ หรือมำกเกินควำม 

จ ำเป็นในกำรใช้งำน 
๘. กำรใช้ห้องประชุมและเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ 

๘.๑ กำรใช้ห้องประชุม ให้จองในระบบ หรือขออนุญำตใช้ที่กลุ่มอ ำนวยกำรและ 
ลงรำยกำรใช้ให้ ครบทุกรำยกำรที่มีกำรใช้ห้องประชุม 

๘.๒ เครื่องปรับอำกำศประจ ำห้องประชุม ให้เปิดเครื่องก่อนเวลำประชุม ๓๐ นำที 
และปิดเม่ือเลิกใช้ งำนทันที 

๘.๓ ปิดเครื่องท ำน้ ำเย็นในเวลำ ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
๘.๔ ไม่ควรน ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำส่วนตัวมำใช้ในสถำนที่ท ำงำน 
๘.๕ กำรใช้อุปกรณไ์ฟฟ้ำ ต้องเหมำะสมกับรูปแบและขนำดของงำน 
๘.๖ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ ๕ 
๘.๗ กำรใช้กระติกไฟฟ้ำ 
 -  เสียบปลั๊กกำน้ ำร้อนเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- ให้ถอดปลักออกทุกครั้งที่ไม่มีกำรใช้งำนในช่วงเวลำของวัน 
- ใส่น้ ำให้พอดีกับควำมต้องกำร 
-. ไม่ปล่อยให้น้ ำในกระติกแห้ง หรือปล่อยให้ระดับน้ ำต่ ำกว่ำขีดท่ีก ำหนด 
- เลือกใช้กระติกไฟฟ้ำรุ่นที่มีฉนวนกันควำมร้อนที่มีประสิทธิภำพ 

๘.๘ กำรใช้โทรทัศน์ 
-ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เพ่ือต้องกำรพังแต่เสียงและควรปิดเมื่อไม่มีคนดู 
- ไม่ควรปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล ควรปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่องทุกครั้ง 
- ค ำนึงถึงควำมต้องกำร/จ ำเป็นในกำรใช้งำน 
- ถอดปลักเม่ือเลิกใช้งำน - ปรับจอภำพให้สว่ำงมำกเกินไป 

 
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ที ่  7 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลและติดตามกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                                     

     ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 

                ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ด าเนินงานตามโครงการด าเนินโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                     

มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                                

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1    ประธานการมการ 

1.2  นายปริญญา  นวลรักษา  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองประธานการมการ 

     1.3  นายสุกิจ  กลางสุข  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    กรรมการ 

     1.4  นางศิริวรรณ  พลเศษ  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  กรรมการ 

     1.5  นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

     1.6  นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 

     1.7  นางสุปรานี  จันทราช    ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 

     1.8  นางสาวพิสมัย  นันทเสนา   ผอ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 

     1.9  นางสายพิณ  ประดุจพงษ์เพชร  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 

     1.10 นายสุพจน์  บานไธสง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

 1.11  นายสิทธิ์ศักดิ์  จันทร์ศรี ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี   กรรมการ 

 1.12  นายด าริ  จันทรวิภาค  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
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 1.13  นายไกรศักดิ์  ภูศรี    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 1.14  นายสมัย  สลักศิลป์    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ     กรรมการ/เลขานุการ 

 1.15 นางยุภาพิน  ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.16 นางสาวนิษชนก   อินอุ่นโชติ      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะแนะแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปริญญา  นวลรกัษา  รอง ผอ.สพป.รอ้ยเอด็ เขต 1   ประธานการมการ  

2.2 นายสมยั  สลกัศิลป์  ผอ.กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมนิผลฯ  รองประธานกรรมการ 

2.3 นายรณชยั ศรสุีธญัญาวงศ ์ ศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ     กรรมการ  

2.4 นายเทดิศกัดิ์  โพธสิาขา  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ  

2.5 นางสาวอรจติ อดุมฤทธิ์  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ  

2.6 นายประสบชยั ทนิบตุร  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ  

2.7 นายเรอืงศิลป์ เหม็ชยั  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ  

2.8 นางมณี ผ่านจงัหาร   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ  

2.9  นางสาวสมัพนัธ ์เอกรกัษา  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ  

2.10 นางดวงใจ  สงัฆะวนั  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ 

2.11 นางวลยัพร อ่อนพฤกษภ์ูม ิศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ    กรรมการ  

2.12 นางสาวคณฐัชนน จนัทรฟ้์าเลือ่ม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ   กรรมการ  

2.13 นางวชัราภรณ ์ อุน่สมยั  นกัวิชาการพสัด ุ    กรรมการ 

2.14 นางอรวรรณ  หงสพ์นัธ ์  นกัประชาสมัพนัธช์  านาญการพเิศษ  กรรมการ 

2.15 นางเยน็ใจ  อนิทรง์าม  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน  กรรมการ 

2.16 นางสาวสุปราณี สาข ี  นกัวชิาการพสัดุ     กรรมการ  

2.17 นางสาวทพิญา ศุภฤกษ ์  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 

2.18 นางนันทพร  มูลภักดิ์  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 

2.19 นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ  
2.20 นางสาวอารยา รุ่งโรจน ์            นกัทรพัยากรบคุคลช านาญการ   กรรมการ  

2.21 นำยกันตินันท์  ศรีประเสริฐ  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร กรรมการ  

2.22 พนัจ่าตรพีงษพ์นัธ ์ พนัธห์นองหวา้    นิตกิรปฏบิตัิการ    กรรมการ 

2.23 นางสาวเพชรรตัน ์ วงศคุ์ย  นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร    กรรมการ  

2.24  นายปิยพัฒน์  ไทยสงคราม  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ  
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2.25  นายบุญลักษณ์   รักด่านกลาง   ลูกจ้างชั่วคราว                                   กรรมการ 
2.26 นางยุภาพิน ทึนหาร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ  

       2.27  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ       นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที ่ด าเนินการงานวิเคราะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และวางแผนด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาการประเมินในปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  
และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบต่อไป 
 สั่ง ณ วันที่    26   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพการประชุมการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

ของ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประงบประมาณ พ.ศ.2563 
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