
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
 

ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผลการด าเนินการ 
1. มาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ยึดหลักความคุ้มค่าก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
3. ไม่น าบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
4. ไมใ่ช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใดๆแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
5. ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ทางราชการในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
7. ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันเป็นของ
หน่วยงานหรือทางราชการ 
8. ไมน่ าข้อมูลความลับของสถานศึกษาไปแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
9. ไมร่ับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 
10. ไมน่ าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษหรือการพิจารณาตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ไม่พบว่าบุคลกรภายในโรงเรียน
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงานหรือส่งจดหมายถึงหน่วยงานโดยตรงหรือ
ได้รับจากช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน 
2. กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียนเพ่ือให้ผู้ร้องเรียน
ไปด าเนินการร้องเรียนกับหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ 
3. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานการร้องเรียน 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ ดังนี้ 
1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบภายใน 5 วันท าการ นับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน 
2. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ 

ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียน 



เรื่องรอ้งเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน 15 วันท าการ นับแต่ที่
ไดร้ับรายงานการร้องเรียน ทั้งนี้หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดให้ขอขยายระยะเวลาการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาได้ไมเ่กิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเ่กนิ 15 วัน ท าการ 

3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณชน 

1. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
    1.1 ผู้ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ดา้นสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพรข้่อมูลขา่วสารผ่านเว็บไซด์ของ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ https://www.phothitham.ac.th ปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปจัจุบันอยู่เสมอ 
    1.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ 
    1.3 กลุม่งานมีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบ ส าหรับการเผยแพร่ช่องทางที่
รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
    2.1 ให้หัวหน้ากลุม่งาน ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานและก ากับให้มีการรายงานผล โดยส่ง
ข้อมูลให้บุคลากรผู้รบัผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
    2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการและเข้าถึงขอ้มูล
ข่าวสารทุก 6 เดือน และรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

โรงเรียนได้ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารของทางโรงเรียน 
ในเว็บไซด์ของโรงเรียนและเพจ
โรงเรียน เป็นปจัจุบันและ
สม่ าเสมอตลอดเวลา 

4. มาตรกรตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

1. ก ากับดูแลขา้ราชการและบุคลากรในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เขา้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 
2. ก ากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรเลื่อนต าแหน่ง   
การฝึกอบรม การมอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการในการบริหารงานบุคคล จะตอ้งมีการสอนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม เทา่เทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
3. รายงานผลการด าเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาและใช้ดุลยพินิจ
ต่อไป 

ไมพ่บว่าบุคลกรภายในโรงเรียน
มีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม 

https://www.phothitham.ac.th/


5. มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเปน็ระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างไดโ้ดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบก าหนด 
3. ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
4. หา้มมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลกรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทั้ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่
5. หา้มมิให้บุคคลภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
6. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 
    6.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรภายใน
หนว่ยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คูแ่ข่ง ฯลฯ 
    6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ 
    6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์ส่วนตน หรือ
ประโยชน์สาธารณะที่มีผลการต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
   6.4 ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เครือข่าย
ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
7. ให้เจ้าหนา้ที่รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

ไมพ่บว่าบุคลกรภายในโรงเรียน 
มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้
ส่วนเสียกับคู่ค้าของโรงเรียน 

6. มาตรการให้ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียมีส่วนร่วม 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อ านวยการมอบหมายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
ไดแ้ก่ 
1. หนังสือส่งไปรษณีย์ไดท้ี่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

ไมพ่บว่ามีการร้องเรียนใน
ช่องทางต่าง ๆ 



โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เลขที ่674 หมู่ 8 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 661130 
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 056 - 681431 
3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4. ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ https://www.phothitham.ac.th  
5. กลอ่งรับเรื่องที่ตั้งไว้หนา้โรงเรียน 
6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของโรงเรียนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และเปน็ปจัจุบันอยู่ตลอดเวลา 
7. โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น ค าแนะน า และข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยการจัดประชุมครู เจ้าหน้าที่ และลูกจา้งประจ าเดือน 
8. โรงเรียนจัดผู้ที่มีสว่นไดส้่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้เครือขา่ยผู้ปกครอง และนักเรียน
เกา่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นทีป่ระชุม 
9. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับฟงัข้อแสดงความคิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค ์
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
    9.1 การประชุมครู เจ้าหน้าที ่ลูกจ้าง ประจ าเดือน 
    9.2 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู 
    9.3 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
เครือข่ายผู้ปกครอง คร ูเจ้าหน้าที ่ลูกจ้าง 
    9.4 การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียตามที่โรงเรียนก าหนด 
10. ภายหลักการประชุม แล้วเสร็จให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายรายงาน
สรุปผลการประชุมของผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียนเพ่ือที่จะได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
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7. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

1. บุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เขา้ไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือ
ให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
2. บุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ต้องไม่เรียกหา จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์หรือประโยชน์ของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับตนไมว่่าจะเปน็คนในครอบครัวเพ่ือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
3. บุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ต้องไม่เสนอว่า จะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบนจาก
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไมก่ระท าการ หรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
4. บุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะตอ้ง
รายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือตามช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ทันท ี
5. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ ปฏิเสธการรับหรือใหส้ินบน 
โดยไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
6. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน หา้มมิใหม้ีการรับหรือการให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจ้างทุก
ชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบไดแ้ละอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

ไมพ่บว่ามีบุคลากรภายใน
โรงเรียนเรียกรับสินบนจากคู่ค้า
ของโรงเรียน 

 


