รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กำหนดนโยบายเสริมนสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
บริหาร เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยม สำหรับขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดใหยืดถือและ
ปฏิบตั ิติคูกับกฏระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นทีจ่ ะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจหลักดวย
ความโปรงใส เปนธรรม และปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดมาตรการ แนวทางใหกลุม
บริหารงานทั้ง 5 ฝาย ของโรงเรียนหอวัง ถือปฏิบัติและดำเนินการ
กำหนดนโยบายเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหาร
1.ดานการปฏิบัติหนาที่
ครูและบุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัดและจะตองเปนไปอยางเทา
เทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยาง
มุงมั่นเต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ไมมีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งในกรณีทแี่ ลกกับการปฏิบัตหิ นาที่ และในกรณี
ชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่น ๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต
2. ดานการใชงบประมาณ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใสใชจาย
งบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
การเบิกจายเงินของบุคลากรในเรื่องตาง ๆ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือ คาเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ โดยความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีได
3. ดานการใชอำนาจ
ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงไม
ใชอำนาจสั่งการใหผใู ตบังคับบัญชาทำในธุระสวนตัวของตนเองหรือทำในสิ่งที่ไมถูกตอง
4. ดานการใชทรัพยสนิ ของราชการ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อ
เผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการเปนปจจุบัน
5. ดานการแกไขปญหาการทุจริต
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญ มีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในโรงเรียน
รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทัง้ ภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงานเพื่อปองกันการทุจริตในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

6. ดานคุณภาพการดำเนินงาน
บุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมยึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการใหบริการแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนรวมไดสวนเสีย
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ไมเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพือ่ แลกกับ
การปฏิบัติหนาที่ ตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุม หนึ่ง
7. ดานประสิทธิภาพการสือ่ สาร
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เผยแพรขอมูลในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย
สามารถเขาถึงไดงายและไมซบั ซอน มีขอมูลครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดำเนินงาน
และขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ มีชองทางใหผูรับบริการ ผูม าติดตอ หรือผูมสี วนไดสวนเสียสามารถสง
คำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยได
อยางชัดเจน มีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียน การทุจริตของครูในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
8. ดานการปรับปรุงระบบการทำงาน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีการประเมินการับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดี
ยิ่งขึ้นรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปรับปรุง
การดำเนินงานใหมีความโปรงใส และเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย
9. ดานการเปดเผยขอมูล
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปดเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน บนเว็บไซต เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ให
สาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
1.ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ และการ
ปฏิสัมพันธขอมูล
2. การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ
3. การบริหารงานงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป การจัดซือ้ จัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ
4. การบริหารกลุมงานบุคคลและยุทธศาสตรของโรงเรียน ไดแก นโยบายการบริหารบุคคล
และยุทธศาสตรโรงเรียน การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคลและยุทธศาสตรโรงเรียน และ
หลักเกณฑการบริหารบุคคลและยุทธศาสตรโรงเรียน
5. การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
10. ดานการปองกันการทุจริต
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ
1. การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

2. มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
และปองกัน การทุจริต
กำหนดหลักการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมขององคกร
1.ปฏิญญาเขตสุจริต: โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
1. เราจะปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
โดยไมเลือกปฏิบัติ
2. เราจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได
3. เราจะปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ ตรงเวลา และอุทศิ เวลาใหแกทางราชการ
4. เราจะรักษาผลประโยชนของทางราชการ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน
5. เราจะประพฤติปฏิบัติดีเพื่อประโยชนสาธารณะ
2.หลักปฏิบัตขิ ององคกรคุณธรรม: โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
“สามัคคี มีวินยั เต็มใจใหบริการ” ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ
2. ความมีเหตุ หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง มี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อยาง
รอบคอบ
3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับพอเพียง 2 ประการ
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกีย่ วของรอบดาน
ความรอบคอบที่จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต

การขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงและสรางจิตสำนึกความซื่อสัตย
พฤษภาคม 2562
สุจริต ไมคอรรปั ชั่น
กิจกรรมที่ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเปนเรื่อง
มิถุนายน 2562
ผลประโยชนทับซอนและสรางความรับรูเรื่องผลประโยชนทับซอน”
กิจกรรมที่ 3. จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะแบงปน ลดความเห็นแก สิงหาคม - กันยายน 2562
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
กิจกรรมที่ 4 อบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
กรกฎาคม 2562
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเตรียมความพรอมการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิง
มิถุนายน 2562
ประจักษ ประจำป 2562 และชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA เขตพื้นที่การศึกษา)
-สงแบบสำรวจเชิงประจักษ OIT
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความ
มิถุนายน 2562
โปรงใส (ITA โรงเรียน)
-สงแบบสำรวจเชิงประจักษ OIT
กิจกรรมที่ 7 สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรคเพื่อใหเขาถึงไดงาย
เมษายน – พฤษภาคม
นาสนใจ และกระตุนใหประชาชนรูสึกรวมกันเปนสวนหนึ่งในการตอตาน
2562
การทุจริต
กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผล
กันยายน
การดำเนินการโครงการ / กิจกรรม
1.แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ประจำปงบประมาณ 2562
2. ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
3. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ดานการทุจริต
4. ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศนโยบายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหนาที่และการบริหารการศึกษาอยางซื่อสัตย
สุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลจะปองกันการปราบปรามการทุจริต
5. ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศมาตรการใหผูมสี วนไดสวนเสีย มีสวนรวม
เปนแนวปฏิบัติ เชน การกำหนดขั้นตอนวิธีการที่เกี่ยวของกับการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการการ
ดำเนินงาน ไดแก
1. มาตรการการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
3. มาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง
4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

หอวัง ปทุมธานี)

5. มาตรการปองกันการรับสินบน
6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
6. จัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ 2562
7. จัดทำโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
8. จัดทำแนวทางการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน

9. จัดทำคูมือการประเมิน ITA โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
10. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ หองบัวพระเกี๊ยว 1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ผูเขารวมประชุม ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 117 คน
11. จัดการประชุมเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โรงเรียนหอ
วัง ปทุมธานี ในวันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนหอวัง
ปทุมธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแก ครูทมี่ ีรายชื่อตามแบบกรอกรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย (EIT)
จำนวน 35 คน
12. กำกับติดตามการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนหอวัง
ปทุมธานี ปงบประมาณ 2562
13. จัดกิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะแบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ ดังนี้
1. กิจกรรมฟงเทศน เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ประจำป 2562 และ
บำเพ็ญประโยชน วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562
2. กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกรู
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และบำเพ็ญประโยชน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
3. กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมจิตครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ระหวางวันที่ 2 – 4
สิงหาคม 2562
14. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 2562 วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562
รายงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนหอวัง
ปทุมธานี) มีวตั ถุประสงคเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมที่สะทอนความมีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีคณ
ุ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
1.กิจกรรมฟงเทศน เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ประจำป 2562 และ
บำเพ็ญประโยชน วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562
บุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ดังตอไปนี้
ทำใหรูจักการเสียสละ รับผิดชอบตอหนาที่ความสามัคคีเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา การมีสวน
รวมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหความรวมมือ สุขุมรอบคอบ งดเหลา
เขาพรรษา ไดระลึกถึงวันคลายวันที่เกิดเหตุการณสำคัญของพระพุทธศาสนา สุขกาย รูจักทำบุญในวันสำคัญ
ทางศาสนาเปนคนธรรมมะธรรมโม ใจเย็น ไดใหความรวมมือในการทำกิจกรรมตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมาย

เปนคนชอบทำบุญมีระเบียบวินัย มีความรอบคอบเพิ่มมากขึ้น เปนแบบอยางการปฏิบัติในครอบครัว มีสวน
รวมในสถานศึกษาปรับตัวใหเขากับภาวะแวดลอม ทำใหมีความเสียสละเพื่อสวนรวมมากขึ้น
ผลตอจิตใจ ตนเอง
อดทน อดกลั้น มีความสุข ไดทำบุญรับพรจากพระสงฆ และอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร รักษา
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม มีความสุขใจ จิตใจผองใส คิดดีทำดีไดยึดหลัก อริยสัจ 4 ในการทำงานสุขใจ โอบออม
อารีมีเมตตาทำใหจิตใจสงบขึน้ มีความสุขที่ไดรวมทำบุญ มีความสุข อิ่มบุญทำใหมีสติสมาธิและเกิดปญญาใน
การพัฒนางานที่ปฏิบัติ มีสติ ปลอยวางมากขึ้นมีความสุขทางใจ
ผลตอองคกรที่ตนเองอยู
สงเสริมใหบุคลากรรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สงเสริมการใหความรวมมือ เกิดความสามัคคีใน
สถานศึกษา เปนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีสุขภาพจิต สุขภาพกายดีสงผลทำใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จผลสำเร็จไปดวยดีสุขกายสบายใจ รักและเคารพ ศรัทธาควรสงเสริมใหมีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนารวมกันในโรงเรียน ทำใหคนโรงเรียนไดทำบุญ สามัคคีกันและรวมมือกันเพื่อใหกิจกรรมบรรลุ
เปาหมาย เกิดความรวมมือมีระเบียบวินัยมากขึ้นเห็นความสามัคคีในองคกรมีสวนรวมในการทำกิจกรรม มี
ความสามัคคี มีจิตใจที่ดีตอกันการทำงานรวมกันเปนหมูคณะของโรงเรียน มีความรักสามัคคี สงบ สะอาด นา
อยู
2. กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของกิจกรรม
ถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ทุกคนรวมมือรวมใจในการเขารวมกิจกรรม
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการทำความดี ทำความดีดวยหัวใจ เกิดความ
สามัคคีในหมูคณะรวมแรงทำความสะอาดโรงเรียนที่เราอยูและบริเวณรอบขาง
กิจกรรมทีม่ ีสวนรวม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน (จิตอาสา เราทำความดีดวยหัวใจ) โดยสรุป
ทำความสะอาด บริเวณดานหนา และภายในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เก็บขยะ เก็บวัชพืช
ออกจากแปลงไมดอกไมประดับ กวาดใบไม และเก็บเศษกิง่ ไมบริการดานความปลอดภัย น้ำดื่ม อาหาร
ถายภาพ จัดเตรียมสถานที่
จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ระหวางวันที่ 2 – 4 สิงหาคม
2562
ผลทีเ่ กิดกับผูเ ขารับการอบรม ขอคิด/แนวทางปฏิบัต/ิ ทีส่ ามารถนำไปประยุกตใชในการทำงาน
1. มีสติและสมาธิในการทำงานมากขึ้น
2. การตั้งสติเตือนตนกอนทำ รับรูถึงบาปบุญคุณโทษ
3. สรางจิตสำนึกที่ดีมองโลกในทางบวก
4. การจะทำสิง่ ใดใหสำเร็จตองใชความพยายามความอดทนและมีปญ
 ญาและตองรักษาศีล 5
ในการดำรงชีวิตในปจจุบัน แลวชีวิตจะมีแตความสุข
ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนา
1. บุคลากรควรมีความเชื่อมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสวนรวม ถึงแมไมมผี ูนำ ก็ควรปฏิบัติตามกำหนด
2. ควรจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตาง ๆ
ที่สืบทอดกันมา อยางตอเนื่อง
3. ควรกำหนดเปนปฏิทินและกิจกรรมปฏิบัติโดยสม่ำเสมอทุก ๆ ปตอไป

4. ควรมีการจัดเวลาพักทีเหมาะสมและมีกจิ กรรมที่หลากหลายกวานี้
5. เพิ่มความถีใ่ นการจัดกิจกรรมปละ 2 ครัง้
6. ควรมีการถอดบทเรียนรวมกัน เพื่อฝกและใหโอกาสทุกคนไดกลาแสดงความคิดเห็นที่ถูกตอง ถูก
สถานที่ถูกเวลา และใหคำมัน่ สัญญาตอตนเองวากระทำตนอยางไร ในการสรางความดีตอสังคม ทุกสถานที่ ทุก
เวลาเพื่อขัดเกลาใหจิตดี ที่มีเปนธรรมในใจเสมอ
7. การกำกับติดตามผลการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน
3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
ปงบประมาณ 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรม ในครั้งนีม้ ีความ
สมบูรณ ครบถวนอยูในระดับมาก
แนวทางปฏิบตั ิ/ที่สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานตอไป
1. จัดทำคำสั่ง, สรางหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และวัดประเมินผล
2. การสรางความตระหนักแกบุคลากรที่เกี่ยวของภายในใรงเรียนใหเกิดความเขาใจ
3. ขยายผลใหครูทุกทานทราบและนำสูการปฏิบัติ
4. วางแผนดำเนินการอยางเปนระบบ เผยแพรกิจกรรมทีด่ ำเนินการ
5. นำความรูทไี่ ดมาเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมไดดำเนินการ
ขอเสนอแนะ
1.ควรใหครูทุกคนเขาการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีผลคะแนนลดลง สวนหนึ่งเนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มีการปรับเปลี่ยน
เกณฑการประเมินจากรูปแบบเดิมที่มี 5 ดัชนี เปลี่ยนใหมเปน 10 ตัวชี้วัด ไมมีการประเมินเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ แตเนนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียดที่ตองเตรียมการคอนขางมาก ทำให
ผูรับผิดชอบและคณะกรรมการดำเนินงาน เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมินทำใหขอมูลที่
ปรากฏบนเว็บไซตของหนวยงาน ไมตรงตามขอพิจารณา หรือขาดความสมบูรณไมครบตามองคประกอบที่
กำหนด สงผลใหไมไดรับการพิจารณาใหคะแนนในรายการดังกลาวอีกทั้ง ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากร
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีบุคลากรไมครบตามอัตรากำลัง โดยเฉพาะกลุมบริหารงานแผนงาน การเงิน และ
พัสดุ ทำใหขาดการกำกับติดตามการใชงบประมาณ ประจำป
ปญหาและอุปสรรค
1. ความเขาใจกระบวนการประเมิน ITA Online ของบุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ยังเขาใจไม
ถูกตอง
2. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขาดแคลนบุคลากรการเงิน พัสดุ และงานแผนงาน ทำหนาที่ในการกำกับ
ติดตามการใชงบประมาณ ประจำป และเผยแพรขอ มูลการใชงบประมาณประจำป

ขอเสนอแนะ
1. สรางความรูค วามเขาใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ใหกับบุคลากรในโรงเรียนหอวัง
ปทุมธานี อยางสม่ำเสมอ
2. จัดหาบุคลากรใหครบตามอัตรากำลังในบุคลากรการเงิน พัสดุ และงานแผนงาน หรือเพิ่มความ
เขมขนการกำกับติดตามการใชงบประมาณ ประจำป และเผยแพรขอมูลการใชงบประมาณประจำป

