
 

 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ 
ที่   กร       ๓๖๔/ ๒๕๖๕   วันที่   ๑๐   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เรื่อง    รายงานการกำกับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 
 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
 

  ตามที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  ได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล           
ในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)  และเพ่ือกำกับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล         
ในสถานศึกษาให้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ทั้งหมด ๑๐  ตัวชี้วัดนั้น 
 

   บัดนี้ ข้าพเจ้า ดำเนินการติดตามผลตัวชี้วัด  ครั้งที่ ๑  และได้สรุปรายงาน รายละเอียดตามเอกสาร  
ดังแนบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

- เห็นควรแจ้งผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
- อนุญาตให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

 
 
                  ลงชื่อ......................................................... 
               (นางสาวธัญลักษณ์  หัสดร) 
                           เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนสจุริต 
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รายงานการกำกับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

รายงาน  ครั้งท่ี ๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (ตัวชี้วัดที่ ๑) 

 หน้าที่    กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลกรโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  

ปฎิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือที่รู้จักเป็นการส่วนตัว   รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็ม

ความสามารถ  และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่  ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม  และภารกิจที่ดำเนินการแล้ว 

 ๑. คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงาน 
 ๒. การสื่อสารองค์กรที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๓. นโยบายการป้องกันสินการรับสินบน  นโยบายการไม่รับของขวัญ 
 ๔.การพัฒนาบุคลากร 
 ๕.การประเมินผลบุคลากร : มุ่งผลสำเร็จของงาน  พร้อมรับผิดชอบ ไม่ทุจริตเวลาราชการ 
 ๖.การสื่อสารองค์กรให้บุคลากรได้รับรู้ : สื่อสาร ประชาสัมพันธ์  บอร์ด group line 
 ๗.การถ่ายทอดจากผู้บริหารลงระดับบุคคล 

 

ด้านการใช้งบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ ๒) 

 หน้าที่  จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  กำกับการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม  และภารกิจที่ดำเนินการแล้ว 

 ๑. เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ  รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ 
 ๒.  สรุปและรายงานการเบิกจ่ายเงิน 
 
ด้านการใช้อำนาจ (ตัวช้ีวัดที่ ๓) 

หน้าที่  กำกับติดตามการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การ

ปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม  และไม่เลือก
ปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทำนุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  หรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  



กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ  การซื้อขายตำแหน่ง  หรือเอ้ือประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

แนวทางการเตรียมความพร้อม  และภารกิจที่ดำเนินการแล้ว 

 ๑. แจ้งแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการแต่ละเรื่อง 
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
๔. สรุปผลประชุม และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

ด้านการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ตัวชี้วัดที่ ๔) 

หน้าที่  ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  และจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึง
การกำกับดูแล  และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม  และภารกิจที่ดำเนินการแล้ว 

 การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ด้านการการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ ๕) 

หน้าที่  ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และ

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมเฝ้าระวังการเกิดการทุจริตนำผลการประเมินไปปรับปรุงการป้องกัน 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม  และภารกิจที่ดำเนินการแล้ว 

๑.ทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
๒.ประกาศนโยบาย  เรื่องเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของโรงเรียนปากคาด

พิทยาคม 
๓.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหารโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ภาษา

ไทย,ภาษาอังกฤษ) 
๔.เผยแพร่ประกาศเจตจำนง  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 
  

ด้านการส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน (ตัวช้ีวัดที่ ๖) 

หน้าที ่ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลกร  โดยยึดตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่

กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ   บริการข้อมูล  ไม่ปิดบัง ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม 

 

แนวทางการเตรียมความพร้อม   



การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้  ในการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติที่ดีและ
เป็นแบบอย่างได ้
 
ด้านการกำกับติดตาม  การส่งเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสาร (ตัวชี้วัดที่ ๗) 

หน้าที่  กำกับดูแลเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน ผ่านช่องที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึง
ง่าย  ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลการดำเนินงานและข้อมูลต่อ
สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งคำติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ  การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  และมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 

แนวทางการเตรียมความพร้อม   

๑. ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์)ของโรงเรียนให้มีข้อมูลตามกรอบงานโรงเรียนปากคาดพิทยา
คม  ผู้รับบริการสามารถเปิดเว็บเพจไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้  เช่น 

๑.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน  ซึ่งประกอบด้วย อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน  แผนปฏิบัติการ
ประจำปี  รายงานผลการดำเนินงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

๑.๒ การเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  และการดำเนิน การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

๒. เผยแพร่ข้อมูลโรงเรียนสุจริตต่อสาธารรชนผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
 

ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ ๘) 

 หน้าที่  สำรวจหระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ  นำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานและ

การทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม 

๑.การใช้เทคโนโลยี QR code  มาใช้เพื่อประหยัดกระดาษ 

๒.ทุกกลุ่มงานมีป้ายประชาสัมพันธ์  เพื่อสื่อสารกับผู้มาใช้บริการ  เช่นป้ายขั้นตอนการทำงาน  

การให้บริการ  สถิติข้อมูลที่จำเป็น 

๓.การประชุมออนไลน์  ผ่านระบบ Zoom Meeting  หรือ  VDO Conference  
 

ด้านการกำกับติดตามเปิดเผยข้อมูล (ตัวช้ีวัดที่ ๙) 

 หน้าที่ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  เพ่ือ

เปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ให้สาธารณชนไดรับทราบใน ๕ ประเด็น ๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ๒)การบริหารงาน  แผนการ
ดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ ๓) การบริหารงบประมาณ ๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  ๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

ภารกิจที่ดำเนินการแล้ว 



 การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  โดยผู้รับบริการสามารถเปิดเว็บไซต์เลือกข้อมูลที่ต้องการได้ เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐาน  ประกอบด้วยโครงสร้างหน่วยงาน  ประวัติผู้อำนวยการ  อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ด้านการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ ๑๐) 

 หน้าที่  กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน  ๒ ประเด็น  ๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่เจตจำนงของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ  การป้องกัน
การทุจริต  ๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม   

 ๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
 ๒. รายงานความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนปากคาด
พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหารโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 
         (นางสาวธัญลักษณ์  หัสดร) 
                      เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนสุจริต 
 

ย


