
              
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนหอวงั  ปทุมธานี      อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
ท่ี............................................       วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
        (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑ 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนหอวงั ปทุมธานี 
 

ตามท่ีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และ โรงเรียนสุจริต) เพื่อกํากับ
ติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ท้ังหมด ๑๐ ตัวชี้วัดนั้น 

บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ครั้งท่ี ๑ และได้สรุปรายงาน 
รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

                ลงช่ือ            
             (นางสาวศราวุธ รัตนะ) 
                  ตำแหน่ง  ครู 
 

         
 

        บันทึกส่ังการ 
        รับทราบ   
            
            
 
 

                                        ลงช่ือ                                      
                (นายสมศักดิ์ สุมน) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวงั  ปทุมธานี 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการด้านการปฏิบัติหน้าที่ (ตัวชี้วัดที่ 1) 

หน้าที่  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม  
แนวทางการเตรียมความพร้อม และภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม  
2. การส่ือสารองค์กรว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรท่ีมีมาตรฐาน โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
3. นโยบายผู้บริหารระดับสูง: นโยบายการป้องกันการรับสินบน นโยบายการไม่รับของขวัญ 

(เช่ือมโยงกับตัวชี้วัดท่ี ๑๐) 
4. การพัฒนาบุคลากร  
5. การประเมินผลบุคลากร: มุ่งผลสําเร็จของงาน พร้อมรับผิดชอบ ไม่ทุจริตเวลาราชการ  
6. การส่ือสารองค์กรให้บุคลากรได้รับรู้: ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ บอร์ด info graphic อย่างง่าย 

group line 
7. การถ่ายทอดจากผู้บริหารลงระดับบุคคล ฯลฯ 

ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 
1. แผนปฏิบัติงานของกลุ่ม โดยจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับ 

แผนปฏิบัติการ และกรอบภารงานของกลุ่ม 
2. คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลของกลุ่มงาน ท่ีแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
3. แผนภูมิแสดงขั้นตอน ระยะเวลา การให้บริการ งานให้บริการของแต่ละกลุ่มงานกับผู้มาติดต่อ รับ

บริการตามกรอบภาระงานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบในงานต่าง ๆ 
4. จัดทําเอกสารหลักฐานการปฏิบัติท่ีแสดงถึงความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น ทะเบียนสรุป

การมา ปฏิบัติราชการของบุคลากร ทะเบียนการใช้วัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน ทะเบียนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นต้น 
 

 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

คณะกรรมการใช้งบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 2)  
หน้าที่  จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส กํากับการใช้จ่าย

งบประมาณของ หน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
และเปิดโอกาสให้บุคคล ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  
แนวทางการเตรียมความพร้อม และภารกิจท่ีดําเนินการแล้ว 

1. เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์  

2. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจําเดือนมีนาคม 2562 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
3. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประจําไตรมาส ๑ และเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์  
4. สรุปและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1  
5. ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ 

ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 

1. สรุปและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๒ ของ สพม. 4 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
2. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน และคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการกํากับติดตามการใช้อํานาจ (ตัวชี้วัดที่ 3) 

หน้าที่  กํากับติดตามการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทําส่ิงท่ีไม่
ถูกต้องกระบวนกาบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อขายตําแหน่ง หรือเอื้อ
ประโยชน์ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
แนวทางการเตรียมความพร้อมและภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 

1. แจ้งแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแต่ละเรื่อง  
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแต่ละคณะ  
4. สรุปผลการประชุม และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ  
5. นําเสนอคณะกศจ. จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบตามลําดับ 

ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 
1. จัดทําคู่มือการดําเนินงานในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ศึกษาร่วมกัน  
2. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ตัวชี้วัดที่ 4) 

หน้าที่  ทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงการ 
กํากับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 
1.การจัดทํามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
2.มาตรการ ๓ ป (ปิด, ปลด ปรับ) เพื่อประหยัดพลังงาน 
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 
1.การกํากับติดตาม ผลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
2.คู่มือการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างตุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

 ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 5)  

หน้าที่  ทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมเฝ้าระวังการเกิดการทุจริตนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการป้องกัน  

แนวทางการเตรียมความพร้อม และภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 
1. ทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําปีการศึกษา 

2565 เสนอกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  
2. ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้อํานวยการ

โรงเรียนหอวงั ปทุมธาน ี
3. ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
4. นําส่งประกาศนโยบาย และเจตจํานงสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต)  
5. เผยแพร่ประกาศนโยบาย และเจตจํานงสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) ทางเว็บไซต์  
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 

1. ทําส่ือประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี 

2. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการกระทําท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพการดําเนินงาน (ตัวชี้วัดที่ 6) 

หน้าที่ กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริการข้อมูล ไม่ปิดบังปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม 

ภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 
1.การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติท่ีดี

เป็นแบบอย่างได้ 
2.ประเมิน ตรวจสอบ การจัดทําคู่มือ และแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 
3.ประเมินตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน ฯ 
4.ติดตามรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน: ความสามัคคี มีวินัย และ เต็มใจ

ให้บริการ 
 

ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 
กํากับ ติดตาม ประสานงานกลุ่มอื่น ๆ ในสํานักงานเขต ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุน และ

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการกํากับติดตาม การส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดที่ 7)  

หน้าที่  กํากับดูแลเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลท่ีเผยแพร่ต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดําเนินงานและข้อมูล 
ท่ีสาธารณชน ควรรับทราบ รวมถึงให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง 
คําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน / การให้บริการ การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี และมี
การช้ีแจงในกรณีท่ีมี ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  
แนวทางการเตรียมความพร้อม และภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 

1. ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ (เว็บไซด์) ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี บนเว็บไซด์ ให้มีข้อมูลตาม
กรอบงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต ผู้รับบริการ สามารถเปิดเว็บเพจไปยังเป้าหมายท่ีต้องการได้ อาทิ
เช่น 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย เกี่ยวกับหน่วยงาน อํานาจหน้าท่ี โครงสร้าง  
หน่วยงาน แผนปฏิบัติติการประจําปี รายงานผลการดําเนินงาน ผู้บริหารสํานักงาน ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.2 การเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการดําเนินการป้องกัน 
และ ปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายเขตสุจริต ปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต แนว
ทางการ เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความ
สุจริตของ ผู้บริหาร ๔ ภาษา เป็นต้น 

2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน ผ่าน 
ช่องทางท่ี 

3. งานส่งเสริมสนับสนุน งานสารสนเทศงานส่ือสาร ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างตุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 8)  

หน้าที่  สํารวจกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ นําเสนอการปรับปรุงระบบการทํางานและการ
ทํางานของเจ้าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น 

แนวทางการเตรียมความพร้อม และภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 
1. ทุกกลุ่มงานปรับปรุงงานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

ปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในส่งหนังสือทาง e-office 
2. พัฒนาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็น สํานักงานสีเขียวปรับปรุงสภาพแวดล้อมลดการใช้กระดาษลด

การใช้พลังงานมีระบบจัดการของเสียมีระบบการคัดแยกขยะ 
3. มีการนําเทคโนโลยี QR code มาใช้ เพื่อประหยัดกระดาษ  
4. ทุกกลุ่มงานมีป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อส่ือสารกับผู้มาใช้บริการ เช่น ป้ายแสดงวิสัยทัศน์ ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน การให้บริการ สถิติข้อมูลท่ีจําเป็น เป็นต้น  
5. มีช่องทางสําหรับผู้ใช้บริการ เพื่อประเมินความพึงพอใจการได้รับการบริการจาก โดยใช้ Google 

form 5. จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หรือ VDO Conference 
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 

1. จัดทําคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานท่ีสําคัญของแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ 
2. จัดทําหลักสูตรอบรมออนไลน์ งานท่ีสําคัญของแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานการกำกับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการกำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดที่ 9)  

หน้าที่  กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ โรงเรียนหอวงั  ปทุมธานี เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนการดําเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม และภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 

ประสานงานกับทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อนําข้อมูล
ต่าง ๆ เปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันตามกรอบประเด็นตัวชี้วัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุจริต โดยผู้รับบริการสามารถเปิดเว็บไซต์เลือกข้อมูลท่ีต้องการได้ อาทิ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงสร้างหน่วยงาน/ประวัติผู้อํานวยการ สพม.ปทุมธานี/ ผู้บริหารสพม.ปทุมธานี/อํานาจ
หน้าท่ี/วิสัยทัศน์ พันธกิจ/แผนผังบริเวณ สพม.ปทุมธานี/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/โรงเรียนในสังกัด/ผู้อํานวยการสถานศึกษา/นโบายของ สพฐ. ปี 2565 เป็นต้น 

ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป 

ติดตามการนําข้อมูลของกลุ่มงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกํากับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2565  
รายงาน คร้ังที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
คณะกรรมการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10)  

หน้าที่  กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมวัฒนธรรมองค์กร และ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสและปอง กันการทุจริต 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อมและภารกิจที่ดําเนินการแล้ว 
1. เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้ทราบ 

1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจําปี 
การศึกษา 2565 

1.2 รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2565 

1.3 ประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการ 
โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2565 

1.4 ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร สํานักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2565 

1.5 ประชาสัมพันธ์แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
(สถานศึกษากิจกรรม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 

1.7 ประชาสัมพันธ์ปฏิญญาเขตสุจริตสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
ภารกิจที่จะดําเนินการในลําดับต่อไป  

2. การตามข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้ทราบ 
เช่น 

2.1 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรม และโปร่งใส ประจำปีการศึกษา 2565 

2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565 
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2565 



2. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2565 

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565 

5. มาตรการป้องกันการรับสินบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 


