
              
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี      อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
ที่............................................       วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง  รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
        (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสจุริต) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 

ตามทีโ่รงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ไดแตงต้ังคณะกรรมการกาํกับติดตามการ เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และ โรงเรียนสุจริต) เพ่ือกํากับ
ติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
ประจำาปงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัดน้ัน 

บัดน้ีคณะกรรมการไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ครั้งที่ 1 และไดสรุปรายงาน 
รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

                ลงช่ือ            กมลชนก 
            (นางสาวกมลชนก ขะมาตย) 
                  ตำแหนง  คร ู
 

          
       
 
 

        บันทึกสั่งการ 
        รับทราบ    
            
            
 
 

                                        ลงช่ือ                                      
                (นายธนพจ แกววงษา) 
                                      ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต) 

ของโรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการดานการปฏิบัติหนาที่ (ตัวชี้วัดที่ 1) 

หนาที่  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงาน
หรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน 
ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่นเต็ม
ความสามารถและมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผดิชอบซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรม  
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนนิการแลว 

1. มีคูมือการปฏิบัติงานกลุม  
2. การสื่อสารองคกรวาองคกรของเราเปนองคกรที่มีมาตรฐาน โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ  
3. นโยบายผูบริหารระดับสูง: นโยบายการปองกันการรับสินบน นโยบายการไมรับของขวัญ 

(เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดที่ ๑๐) 
4. การพัฒนาบุคลากร  
5. การประเมนิผลบุคลากร: มุงผลสําเร็จของงาน พรอมรับผิดชอบ ไมทุจริตเวลาราชการ  
6. การสื่อสารองคกรใหบุคลากรไดรับรู: สื่อสาร ประชาสัมพันธ บอรด info graphic อยางงาย 

group line 
7. การถายทอดจากผูบริหารลงระดับบุคคล ฯลฯ 

ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 
1. แผนปฏิบัติงานของกลุม โดยจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติการ และกรอบภารงานของกลุม 
2. คูมือปฏิบัติงานรายบุคคลของกลุมงาน ที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
3. แผนภูมิแสดงขั้นตอน ระยะเวลา การใหบริการ งานใหบริการของแตละกลุมงานกับผูมาติดตอ รับ

บริการตามกรอบภาระงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในงานตาง ๆ 
4. จัดทําเอกสารหลกัฐานการปฏิบัติที่แสดงถึงความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได เชน ทะเบียนสรุป

การมา ปฏิบัติราชการของบุคลากร ทะเบียนการใชวัสดุครุภัณฑสํานักงาน ทะเบียนการเบิกจายงบประมาณ 
เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการใชงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 2)  

หนาที่  จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส กํากับการใชจาย
งบประมาณของ หนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 
และเปดโอกาสใหบุคคล ภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน  
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนินการแลว 

1. เผยแพรประกาศการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ รายงานผลการวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต  

2. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจําเดือนมีนาคม 2562 และเผยแพรทางเว็บไซต 
3. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประจําไตรมาส ๑ และเผยแพรทาง

เว็บไซต  
4. สรุปและรายงานการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 1  
5. ผูชวยกลุมบริหารงานงบประมาณ กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ใหปฏิบัติ 

ตามระเบียบอยางเครงครัด  
ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 

1. สรุปและรายงานการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส ๒ ของ สพม. 4 รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมงาน และคูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการกํากับติดตามการใชอํานาจ (ตัวชี้วัดที่ 3) 

หนาที ่ กํากับติดตามการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรม และไมเลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา หรือทําสิง่ที่ไม
ถูกตองกระบวนกาบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ การซื้อขายตําแหนง หรือเอ้ือ
ประโยชน ใหกลุมหรือพวกพอง 
แนวทางการเตรียมความพรอมและภารกิจที่ดําเนินการแลว 

1. แจงแนวปฏิบัติใหผูเกี่ยวของทราบ 
2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการแตละเรื่อง  
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแตละคณะ  
4. สรุปผลการประชุม และรายงานผูเกี่ยวของทราบ  
5. นําเสนอคณะกศจ. จังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6. แจงผูเกี่ยวของทราบตามลําดับ 

ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 
1. จัดทําคูมือการดําเนินงานในแตละเรื่อง เพ่ือเปนแนวปฏิบัติใหศึกษารวมกัน  
2. ประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาโรงเรยีนสุจรติ 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการกํากับดูแลการใชทรพัยสินของทางราชการ (ตัวชี้วัดที่ 4) 

หนาที ่ ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ และจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การใชทรัพยสนิของราชการ ที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงการ 
กํากับดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ 

ภารกิจที่ดําเนนิการแลว 
1.การจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการของ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
2.มาตรการ ๓ ป (ปด, ปลด ปรับ) เพ่ือประหยัดพลังงาน 
ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 
1.การกํากับติดตาม ผลการใชทรัพยสินของทางราชการ  
2.คูมือการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการใชทรัพยสนิของราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางตุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

 ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการแกไขปญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 5)  

หนาที ่ ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสทิธิภาพ และจัดทาํ
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือให
เกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมเฝาระวังการเกิดการทุจริตนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ปองกัน  

แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนนิการแลว 
1. ทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เสนอกลุมบริหารงานงบประมาณ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ  
2. ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลของผูอํานวยการ

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
3. ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตของผูบริหาร โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
4. นําสงประกาศนโยบาย และเจตจํานงสุจริต ตามโครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
5. เผยแพรประกาศนโยบาย และเจตจํานงสุจริต ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ทางเว็บไซต  
ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 

1. ทําสื่อประชาสัมพันธ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี 

2. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการกระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอนและสรางความรับรู
เรื่องผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเตรียมความพรอมประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 

 
คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพการดําเนินงาน (ตัวชี้วัดที่ 6) 

หนาที่ กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ บริการขอมูล ไมปดบังปฏิบัติ
หนาที่อยางมีคุณธรรม 

ภารกิจที่ดําเนนิการแลว 
1.การพัฒนาบุคลากรดานการบริการจัดการความรูในการปฏิบัติงานใหเปนขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติที่ดี

เปนแบบอยางได 
2.ประเมิน ตรวจสอบ การจัดทําคูมือ และแผนปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน 
3.ประเมินตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน ฯ 
4.ติดตามรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของแตละกลุมงาน: ความสามัคคี มีวินัย และ เต็มใจ

ใหบริการ 
 

ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 
กํากับ ติดตาม ประสานงานกลุมอ่ืน ๆ ในสํานักงานเขต ฯ และผูเกี่ยวของ ในการสนับสนุน และ

สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการกํากับติดตาม การสงเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดที่ 7)  

หนาที่  กํากับดูแลเผยแพรขอมูลในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชนผานชองทางที่หลากหลาย สามารถ
เขาถึงไดงาย ขอมูลที่เผยแพรตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิง ผลการดําเนินงานและขอมูล 
ที่สาธารณชน ควรรับทราบ รวมถึงใหมีชองทางใหผูรับบรกิาร ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสง 
คําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน / การใหบริการ การรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ และมี
การช้ีแจงในกรณีที่มี ขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน  
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนนิการแลว 

1. ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ (เว็บไซด) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บนเว็บไซด 
ใหมีขอมลูตามกรอบงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจรติ ผูรับบริการ สามารถเปดเว็บเพจไปยังเปาหมายที่
ตองการได อาทิเชน 

1.1 ขอมูลพ้ืนฐานหนวยงาน ซึ่งประกอบไปดวย เกี่ยวกับหนวยงาน อํานาจหนาที่ โครงสราง  
หนวยงาน แผนปฏิบัติติการประจําป รายงานผลการดําเนินงาน ผูบริหารสํานักงาน ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดมาตรฐานและคูมือปฏิบัติงาน เปนตน 

1.2 การเตรียมความพรอมประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และการดําเนินการปองกัน 
และ ปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปดวย นโยบายเขตสุจริต ปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต แนว
ทางการ เสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความ
สุจริตของ ผูบริหาร ๔ภาษา เปนตน 

2. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตอสาธารณชน ผาน 
ชองทางที่ 

3. งานสงเสริมสนับสนุน งานสารสนเทศงานสื่อสาร ฯลฯ ที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางตุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 

 
คณะกรรมการแกไขปญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 8)  

หนาที ่ สํารวจกระบวนการปฏิบัติงานของกลุมตาง ๆ นําเสนอการปรับปรุงระบบการทํางานและการ
ทํางานของเจาหนาที่ใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้นเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการปรบัปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมาก
ย่ิงขึ้น 

แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนนิการแลว 
1. ทุกกลุมงานปรับปรุงงานสารบรรณ จัดพิมพหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในสงหนังสือทาง e-office 
2. พัฒนาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปน สํานักงานสีเขียวปรับปรุงสภาพแวดลอมลดการใชกระดาษลด

การใชพลังงานมีระบบจัดการของเสียมีระบบการคัดแยกขยะ 
3. มีการนําเทคโนโลยี QR code มาใช เพ่ือประหยัดกระดาษ  
4. ทุกกลุมงานมีปายประชาสัมพันธ เพ่ือสื่อสารกับผูมาใชบริการ เชน ปายแสดงวิสัยทัศน ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน การใหบริการ สถิติขอมลูที่จาํเปน เปนตน  
5. มีชองทางสําหรับผูใชบริการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจการไดรับการบริการจาก โดยใช Google 

form 5. จัดประชุมออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting หรือ VDO Conference 
ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 

1. จัดทําคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธงานที่สําคัญของแตละกลุม เพ่ือสรางความเขาใจแกผูใชบริการ 
2. จัดทําหลักสตูรอบรมออนไลน งานที่สําคญัของแตละกลุม เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาโรงเรยีนสุจรติ 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการกํากับติดตามการเปดเผยขอมูล (ตัวชี้วัดที่ 9)  

หนาที่  กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี เพ่ือ
เปดเผยขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 5 ประเด็น 1) ขอมูลพ้ืนฐาน 2) การบริหารงาน ไดแก 
แผนการดําเนินงานการปฏิบัติงาน และการใหบริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย 
งบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาวัสดุ 4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก 
นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และ 5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่อง
รองเรียน การทุจริต 
 

แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนนิการแลว 

ประสานงานกับทุกกลุมที่เกี่ยวของในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือนําขอมูล
ตาง ๆ เปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบทางเว็บไซตใหเปนปจจุบันตามกรอบประเด็นตัวช้ีวัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต โดยผูรบับริการสามารถเปดเว็บไซตเลือกขอมูลที่ตองการได อาทิ เชน ขอมูลพ้ืนฐาน ซึ่ง
ประกอบดวย โครงสรางหนวยงาน/ประวัติผูอํานวยการ สพม.4 / ผูบริหารสพม. 4/อํานาจหนาที่/วิสัยทัศน 
พันธกิจ/แผนผงับริเวณ สพม 4/กฎหมายที่เกี่ยวของ/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/โรงเรียนในสังกัด/
ผูอํานวยการสถานศึกษา/นโบายของ สพฐ. ป /2563 เปนตน 

ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป 

ติดตามการนําขอมูลของกลุมงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงาน ครัง้ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 

 
คณะกรรมการกํากับติดตามการปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10)  

หนาที ่ กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เพ่ือเปดเผย
ขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น 1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานง
สุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมวัฒนธรรมองคกร และ 
แผนปฏิบัติ การปองกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือ
สงเสริม ความโปรงใสและปอง กันการทุจรติ 
 

แนวทางการเตรียมความพรอมและภารกิจที่ดําเนินการแลว 
1. เผยแพรขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดทราบ 

1.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2 รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.3 ประกาศนโยบายเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลของผูอํานวยการ 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๓ 

1.4 ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตของผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5 ประชาสัมพันธแนวทางการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
(สถานศึกษากจิกรรม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.7 ประชาสัมพันธปฏิญญาเขตสุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 
ภารกิจที่จะดําเนนิการในลาํดับตอไป  

2. การตามขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทจุริต เพื่อเผยแพรขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดทราบ 
เชน 

2.1 ขอมูลการมีสวนรวมของผูบริหารการใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน
ดานคุณธรรม และโปรงใส ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. มาตรการเผยแพรขอมูล ตอสาธารณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. มาตรการใหมีผูมสีวนไดสวนเสีย มีสวนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. มาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจดัซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. มาตรการจดัการเรื่องรองเรียน การทุจรติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. มาตรการปองกันการรับสินบาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 


