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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) นนทบุร ี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



มาตรการ ขั้นตอนตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน 
1. มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผล 

ประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)ได้ดำเนินการ
เกี่ยวมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนดังต่อไปนี้ 
1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คํานึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ ยึดหลักความ คุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
3. ไม่นําบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น 
4. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใดๆแก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
5. ไม่'ใช้ตําแหน่งหน้าที่ทางราชการในการแสวงหา
ประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ รับ 
หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
7. ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่
เป็นตัวเงิน หรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดอันเป็นของหน่วยงานหรือทางราชการ 
8. ไม่นําข้อมูลความลับของสถานศึกษาไปแสวงหา
ผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
9. ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงาน 
10. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบดุลยพินิจใน
การให้คุณให้โทษหรือการ พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ไม่พบว่าบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



มาตรการ ขั้นตอนตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน 
2. มาตรการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน
หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงาน โดยตรงหรือได้รับจาก
ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน 
2. กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนไป
ดําเนินการร้องเรียนกับหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ 
3. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน 3 วัน
ทําการ นับแต่วันที่ได้รับ รายงานการร้องเรียน
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ 
ดังนี้ 
1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบภายใน 5 
วันทําการ นับแต่ที่ได้รับ รายงานการร้องเรียน 
2. ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
โดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน 15 
วันทําการ นับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียนตามข้อ 5.3 
ทั้งนี้ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในกําหนดให้ขอ
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา 
ได้ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียน 



มาตรการ ขั้นตอนตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน 
3. มาตรการเผยแพร่ 

ข้อมูลต่อสาธารณชน 
1. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ มีหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์http://thairath.ac.th/en และ เพจ facebook 
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
(สารสนเทศ https://www.facebook.com/โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
1.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1 มีหน้าที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่นสื่อสังคมออนไลน์ปิด
ประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ 
1.3 กลุ่มงานมีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้รับผิดชอบสําหรับการเผยแพร่ช่องทางที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2. การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน 
และกํากับให้มีการรายงาน ผล โดยส่งข้อมูลให้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
จัดทําสถิติการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุก 6 
เดือน และรายงานต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียน 



มาตรการ ขั้นตอนตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน 
4. มาตรกรตรวจสอบ 

การใช้ดุลยพินิจ 
1. กํากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไป 
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
2. กํากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตําแหน่งการฝึกอบรม 
การมอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เลื่อน ขั้นเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการในการบริหารงานบุคคล จะต้อง มีการสอนงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่า
เทียม มีการเสนอ แนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
3. รายงานผลการดําเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและใช้ดุลยพินิจ
ต่อไป 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายในโรงเรียนมี 
การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม 

5. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
ระยะเวลา 30 วันทําการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างได้โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมายระเบียบกําหนด 
3. กําหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลกรภายใน
หน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาทั้ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ 
5. ห้ามมิให้บุคคลภายในหน่วยงาน ดํารงตําแหน่งที่ทํา
หน้าที่ทับซ้อน 

ไม่พบว่าบุคลากภายในโรงเรียน 
มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้
ส่วนเสียกับคู่ 
ค้าของโรงเรียน 



มาตรการ ขั้นตอนตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน 
5. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

6. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ ราคา ดังนี้ 
6.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามี
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 
6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอ
ราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานหรือไม่ 
6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
กับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์
สาธารณะที่มีผลการต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
6.4 ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดป่าแดงเครือข่ายผู้ปกครอง ครู 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ 
ผู้อํานวยการ สถานศึกษาทราบเป็นประจําทุกเดือน 

ไม่พบว่าบุคลากภายในโรงเรียน 
มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้
ส่วนเสียกับคู่ค้าของโรงเรียน 

6. มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อํานวยการมอบหมาย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น 
คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็น 
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียนได้แก่ 
1. หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) หมู2่ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 089-684-8805 
3. เว็บไซต์http://thairath.ac.th/en และ เพจ 
facebook ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
4. กล่องรับเรื่องที่ตั้งไว้หน้าโรงเรียน 
 

ไม่พบว่ามีการร้องเรียนใน
ช่องทางต่าง ๆ 



มาตรการ ขั้นตอนตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน 
6. มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

5. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
6. โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความ
คิดเห็น คําแนะนําและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของโรงเรียน โดยการจัดประชุมครู 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจําเดือน 
7. โรงเรียนจัดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้
ความคิดเห็น คําแนะนําและ ข้อเสนอแนะ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียน
อนุญาตให้เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ใช้สถานที่ในโรงเรียน
เป็นที่ประชุม 
8. ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
ให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คําแนะนํา 
และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต'อการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 
8.1 การประชุมครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ประจําเดือน 
8.2 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและครู 
8.3 การประชุมของผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 
8.4 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)  
เครือข่ายผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
8.5 การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

ไม่พบว่ามีการร้องเรียนใน
ช่องทางต่าง ๆ 

 


