บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ที่............................................
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ตามที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการ เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และ โรงเรียนสุจริต) เพื่อกํากับ
ติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ประจำาปงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัดนั้น
บัดนี้คณะกรรมการไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 และไดสรุปรายงาน
รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ

กมลชนก
(นางสาวกมลชนก ขะมาตย)
ตำแหนง ครู

บันทึกสั่งการ
รับทราบ

ลงชื่อ

(นายธนพจ แกววงษา)
ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต)
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการดานการปฏิบัติหนาที่ (ตัวชี้วัดที่ 1)
หนาที่ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงาน
หรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่นเต็ม
ความสามารถและมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรม
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนินการแลว
1. มีคมู ือการปฏิบัติงานกลุม
2. การสื่อสารองคกรวาองคกรของเราเปนองคกรที่มีมาตรฐาน โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ
3. นโยบายผูบริหารระดับสูง: นโยบายการปองกันการรับสินบน นโยบายการไมรับของขวัญ
(เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ ๑๐)
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การประเมินผลบุคลากร: มุงผลสําเร็จของงาน พรอมรับผิดชอบ ไมทุจริตเวลาราชการ
6. การสื่อสารองคกรใหบุคลากรไดรับรู: สื่อสาร ประชาสัมพันธ บอรด info graphic อยางงาย
group line
7. การถายทอดจากผูบริหารลงระดับบุคคล ฯลฯ
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
1. แผนปฏิบัติงานของกลุม โดยจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการ และกรอบภารงานของกลุม
2. คูมือปฏิบัติงานรายบุคคลของกลุมงาน ที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
3. แผนภูมิแสดงขั้นตอน ระยะเวลา การใหบริการ งานใหบริการของแตละกลุมงานกับผูมาติดตอ รับ
บริการตามกรอบภาระงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในงานตาง ๆ
4. จัดทําเอกสารหลักฐานการปฏิบัติที่แสดงถึงความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได เชน ทะเบียนสรุป
การมา ปฏิบัติราชการของบุคลากร ทะเบียนการใชวัสดุครุภัณฑสํานักงาน ทะเบียนการเบิกจายงบประมาณ
เปนตน

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการใชงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 2)
หนาที่ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส กํากับการใชจาย
งบประมาณของ หนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
และเปดโอกาสใหบุคคล ภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนินการแลว
1. เผยแพรประกาศการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต
2. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจําเดือนมีนาคม 2562 และเผยแพรทางเว็บไซต
3. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประจําไตรมาส ๑ และเผยแพรทาง
เว็บไซต
4. สรุปและรายงานการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 1
5. ผูชวยกลุมบริหารงานงบประมาณ กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัด
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
1. สรุปและรายงานการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส ๒ ของ สพม. 4 รายงานผูบังคับบัญชาทราบ
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมงาน และคูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการกํากับติดตามการใชอํานาจ (ตัวชี้วัดที่ 3)
หนาที่ กํากับติดตามการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรม และไมเลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผใู ตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา หรือทําสิง่ ที่ไม
ถูกตองกระบวนกาบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ การซื้อขายตําแหนง หรือเอื้อ
ประโยชน ใหกลุมหรือพวกพอง
แนวทางการเตรียมความพรอมและภารกิจที่ดําเนินการแลว
1. แจงแนวปฏิบัติใหผูเกี่ยวของทราบ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแตละเรื่อง
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแตละคณะ
4. สรุปผลการประชุม และรายงานผูเกี่ยวของทราบ
5. นําเสนอคณะกศจ. จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. แจงผูเกี่ยวของทราบตามลําดับ
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
1. จัดทําคูมือการดําเนินงานในแตละเรื่อง เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหศึกษารวมกัน
2. ประชาสัมพันธบนเว็บไซต

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการกํากับดูแลการใชทรัพยสินของทางราชการ (ตัวชี้วัดที่ 4)
หนาที่ ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ และจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชทรัพยสนิ ของราชการ ที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบคุ ลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงการ
กํากับดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ
ภารกิจที่ดําเนินการแลว
1.การจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการของ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
2.มาตรการ ๓ ป (ปด, ปลด ปรับ) เพื่อประหยัดพลังงาน
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
1.การกํากับติดตาม ผลการใชทรัพยสินของทางราชการ
2.คูมือการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการใชทรัพยสนิ ของราชการ

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางตุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการแกไขปญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 5)
หนาที่ ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อให
เกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมเฝาระวังการเกิดการทุจริตนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ปองกัน
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนินการแลว
1. ทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เสนอกลุมบริหารงานงบประมาณ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
2. ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผูอํานวยการ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
3. ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตของผูบริหาร โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
4. นําสงประกาศนโยบาย และเจตจํานงสุจริต ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
5. เผยแพรประกาศนโยบาย และเจตจํานงสุจริต ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ทางเว็บไซต
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
1. ทําสื่อประชาสัมพันธ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง
ปทุมธานี
2. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการกระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอนและสรางความรับรู
เรื่องผลประโยชนทับซอน

รายงานการเตรียมความพรอมประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพการดําเนินงาน (ตัวชี้วัดที่ 6)
หนาที่ กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ บริการขอมูล ไมปดบังปฏิบัติ
หนาที่อยางมีคุณธรรม
ภารกิจที่ดําเนินการแลว
1.การพัฒนาบุคลากรดานการบริการจัดการความรูในการปฏิบัติงานใหเปนขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติที่ดี
เปนแบบอยางได
2.ประเมิน ตรวจสอบ การจัดทําคูมือ และแผนปฏิบัติงานของแตละกลุม งาน
3.ประเมินตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน ฯ
4.ติดตามรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของแตละกลุมงาน: ความสามัคคี มีวินัย และ เต็มใจ
ใหบริการ
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
กํากับ ติดตาม ประสานงานกลุมอื่น ๆ ในสํานักงานเขต ฯ และผูเกี่ยวของ ในการสนับสนุน และ
สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการกํากับติดตาม การสงเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดที่ 7)
หนาที่ กํากับดูแลเผยแพรขอ มูลในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชนผานชองทางที่หลากหลาย สามารถ
เขาถึงไดงาย ขอมูลที่เผยแพรตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลการดําเนินงานและขอมูล
ที่สาธารณชน ควรรับทราบ รวมถึงใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสง
คําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน / การใหบริการ การรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ และมี
การชี้แจงในกรณีที่มี ขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนินการแลว
1. ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ (เว็บไซด) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บนเว็บไซด
ใหมีขอมูลตามกรอบงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผูรับบริการ สามารถเปดเว็บเพจไปยังเปาหมายที่
ตองการได อาทิเชน
1.1 ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน ซึ่งประกอบไปดวย เกี่ยวกับหนวยงาน อํานาจหนาที่ โครงสราง
หนวยงาน แผนปฏิบัติติการประจําป รายงานผลการดําเนินงาน ผูบริหารสํานักงาน ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดมาตรฐานและคูมือปฏิบัติงาน เปนตน
1.2 การเตรียมความพรอมประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และการดําเนินการปองกัน
และ ปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปดวย นโยบายเขตสุจริต ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แนว
ทางการ เสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความ
สุจริตของ ผูบริหาร ๔ภาษา เปนตน
2. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตอสาธารณชน ผาน
ชองทางที่
3. งานสงเสริมสนับสนุน งานสารสนเทศงานสื่อสาร ฯลฯ ที่เกี่ยวของ

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางตุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการแกไขปญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 8)
หนาที่ สํารวจกระบวนการปฏิบัติงานของกลุมตาง ๆ นําเสนอการปรับปรุงระบบการทํางานและการ
ทํางานของเจาหนาที่ใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นเปดโอกาสใหผมู ีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมาก
ยิ่งขึ้น
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนินการแลว
1. ทุกกลุมงานปรับปรุงงานสารบรรณ จัดพิมพหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในสงหนังสือทาง e-office
2. พัฒนาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปน สํานักงานสีเขียวปรับปรุงสภาพแวดลอมลดการใชกระดาษลด
การใชพลังงานมีระบบจัดการของเสียมีระบบการคัดแยกขยะ
3. มีการนําเทคโนโลยี QR code มาใช เพือ่ ประหยัดกระดาษ
4. ทุกกลุมงานมีปายประชาสัมพันธ เพื่อสื่อสารกับผูมาใชบริการ เชน ปายแสดงวิสัยทัศน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การใหบริการ สถิติขอมูลที่จาํ เปน เปนตน
5. มีชองทางสําหรับผูใชบริการ เพื่อประเมินความพึงพอใจการไดรับการบริการจาก โดยใช Google
form 5. จัดประชุมออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting หรือ VDO Conference
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
1. จัดทําคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธงานที่สําคัญของแตละกลุม เพื่อสรางความเขาใจแกผใู ชบริการ
2. จัดทําหลักสูตรอบรมออนไลน งานที่สําคัญของแตละกลุม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการกํากับติดตามการเปดเผยขอมูล (ตัวชี้วดั ที่ 9)
หนาที่ กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เพื่อ
เปดเผยขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 5 ประเด็น 1) ขอมูลพืน้ ฐาน 2) การบริหารงาน ไดแก
แผนการดําเนินงานการปฏิบัติงาน และการใหบริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาวัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก
นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และ 5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่อง
รองเรียน การทุจริต
แนวทางการเตรียมความพรอม และภารกิจที่ดําเนินการแลว
ประสานงานกับทุกกลุมที่เกี่ยวของในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อนําขอมูล
ตาง ๆ เปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบทางเว็บไซตใหเปนปจจุบันตามกรอบประเด็นตัวชี้วัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต โดยผูรบั บริการสามารถเปดเว็บไซตเลือกขอมูลที่ตอ งการได อาทิ เชน ขอมูลพืน้ ฐาน ซึ่ง
ประกอบดวย โครงสรางหนวยงาน/ประวัติผูอํานวยการ สพม.4 / ผูบริหารสพม. 4/อํานาจหนาที่/วิสัยทัศน
พันธกิจ/แผนผังบริเวณ สพม 4/กฎหมายที่เกี่ยวของ/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน/โรงเรียนในสังกัด/
ผูอํานวยการสถานศึกษา/นโบายของ สพฐ. ป /2563 เปนตน
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
ติดตามการนําขอมูลของกลุมงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรบนเว็บไซต

รายงานการกํากับติดตามการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
คณะกรรมการกํากับติดตามการปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10)
หนาที่ กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เพื่อเปดเผย
ขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น 1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานง
สุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติ การปองกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อ
สงเสริม ความโปรงใสและปอง กันการทุจริต
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 จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผูอํานวยการ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๓
1.4 ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตของผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.5 ประชาสัมพันธแนวทางการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
(สถานศึกษากิจกรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.7 ประชาสัมพันธปฏิญญาเขตสุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับตอไป
2. การตามขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต เพื่อเผยแพรขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดทราบ
เชน
2.1 ขอมูลการมีสวนรวมของผูบริหารการใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน
ดานคุณธรรม และโปรงใส ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. มาตรการเผยแพรขอมูล ตอสาธารณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มาตรการใหมีผูมสี วนไดสวนเสีย มีสวนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. มาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน การทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. มาตรการปองกันการรับสินบาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

