
 

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 

คุณธรรม และความโปร่งใส  ในการดำเนินการ 
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 
 



 
 

 

 

คำนำ 

 มาตรการการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ   

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากด้านการรับรู้      ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และด้านการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริมคุณธรรมและ   ความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”         ได้

วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งในในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔      เพ่ือให้

ทราบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น      แนว

ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการ 

ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยใหม่อันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

              โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 

                                                                มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
1. มาตรการป้องกันการ 
ขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ ยึดหลักความ คุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สงสุดของทาง
ราชการ ไม่ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น 
3. ไม่นำบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
4. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
5. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ  
แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ รับ หรือ
ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
7. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัว 
เงินหรือ ผลประโยชน์อันใดอันเป็นของหน่วยงานหรือทาง
ราชการ 
8. ไม่นำข้อมลูความลับของสถานศึกษาไปแสวงหาผลประโยชน์
สำหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน 
9. ไม่รับงานพเศษที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงาน 
10. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบดุลยพินิจในการ          
ให้คุณให้โทษหรือการพิจารณาตัดสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายใน โรงเรียนมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. มาตรการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 
1. รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงานหรือ 
ส่งจดหมายถึงหน่วยงาน โดยตรงหรือ ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
2. กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ให้แจงกับผู้ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนไปดำเนินการร้องเรียนกับ 
หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ 
3. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน 3 วันทำการ 

ไม่พบว่ามี 
เรื่องร้องเรียน 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
นับแต่วันที่ได้รับ รายงานการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมี หน้าที่ ดังนี้ 
1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบภายใน 5 วันทำ
การนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน 
2. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องตนและ/หรือพิจารณาให้ 
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วแล้วรายงานต่อ 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน 15 วัน ทำการ นับแต่ที่ได้รับ 
รายงานการร้องเรียนตามข้อ 5.3 ทั้งนี้ หาก ดำเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในกำหนดให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 
วันทำการ 

3. มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณชน 

1. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่
ข้อมูล 
ข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ http://www.pj.ac.th และ เพจ 
facebook ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
(สารสนเทศhttps://www.facebook.com/JindamaneePJ) 
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
1.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทาง อ่ืน ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ปิดประกาศ
ภายในหน่วยงาน ฯลฯ 
1.3 กลุ่มงานมีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้รับผิดชอบสำหรับการ เผยแพร่ช่องทางที่รับข้อมูลรับผิดชอบ 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน และ 
กำกับให้มีการรายงาน ผล โดยส่งข้อมูลให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ตาม 
ข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บน เว็บไซต์ 
2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจัดทำ
สถิตการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุก 6 เดือน และ
รายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายใน โรงเรียนมีการ 
ใช้ดุลยพินิจ 
ที่ไม่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
๔. มาตรกรตรวจสอบ 
การใช้ดุลยพินิจ 

1. กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดย ไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
2. กำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือ
การคัดเลือก บุคลากร เลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรม การ
มอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน ขั้น
เงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการ ในการ
บริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
มอบหมาย งานทีเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอ แนวคิดที่
แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
3. รายงานผลการดำเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา เพ่ือพิจารณาและใช้ดุลยพินิจต่อไป 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายในโรงเรียนมีการ
ใช้ดุลยพินิจที่ไม่
เหมาะสม 

5. มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
ระยะเวลา30 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูล อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมายระเบียบกำหนด 
3. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่
ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างและบุคลกรภายในหน่วยงาน 
มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาท้ังผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
5. ห้ามมิให้บุคคลภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับ 
ซ้อน 
6. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความ 
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 
6.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ 
เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา 
พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามี 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายในโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์ หรือ มี 
ส่วนได้ ส่วนเสียกับคู่
ค้าของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ 
6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/ 
โครงการ ทั้งประโยชน์ส่วนตนหรือ ประโยชน์สาธารณะที่มีผล
การต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
6.4 ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เครือข่ายผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง 
7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน ให้ผู้อำนวยการ สถานศึกษาทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือ ผู้อำนวยการมอบหมายเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นคำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของโรงเรียนได้แก่ 
1. หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง       
“จินดามณี” ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
14120 
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 035-691828 
3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com 
4. ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
http://www.pj.ac.th 
5. กล่องรับเรื่องที่ตั้งไว้หน้าโรงเรียน 
6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือ ผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
7. โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น 
คำแนะนำและขอ้เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียน โดยการจัดประชุม ครู เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ประจำเดือน 
8. โรงเรียนจัดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความ
คิดเห็นคำแนะนำ และ ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้เครือข่าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่พบว่ามีการร้องเรียน  
ในช่องทางต่าง ๆ 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ใช้
สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุม 
9. ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้จัด 
ประชุมผู้มีส่วนส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพ่ือที่โรงเรียนจะ 
ได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็นคำแนะนำและข้อเสนอแนะเชิง 
สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 
 9.1 การประชุมครู เจ้า หน้าที่ ลูกจ้าง ประจำเดือน 
 9.2 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและครู 
 9.3 การประชุมของผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 
 9.4 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เครือข่ายผู้ปกครอง ครู 
เจ้า หน้าที่ลูกจ้าง 
 9.5 การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


